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ABSTRAK 

Aprilia, Wahyu. 2018.Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Adzan Subuh Menghempas 
Cinta dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 
Pembimbing. Muhamad Nurdin, M.Ag. 

Kata kunci: Nilai, Pendidikan Karakter, Novel, Relevansi, Tujuan Pendidikan Islam. 

 Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, proses komunikasi semakin mudah 
dilakukan. Media massa memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi dan 
mentransformasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Salah satu media massa yang turut memberi 
peranan dalam mentransformasikan nilai-nilai adalah karya sastra fiksi maupun nonfiksi. Bacaan-
bacaan seperti novel yang memuat nilai-nilai karakter dapat menjadi media transformasi nilai-nilai 
untuk semua orang. Salah satu novel yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter adalah novel 
karya Ma’mun Affany yang berjudul Adzan Subuh Menghempas Cinta. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai karakter apa saja yang terdapat 
dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta dan bagaimana relevansinya dengan tujuan 
pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu jenis penelitian 
yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada telaah kritis dan 
mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis data penelitian adalah analisis isi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 15 nilai karakter yang terkandung dalam 
novel Adzan Subuh Menghempas Cinta.Yaitu, meliputi nilai karakter religius, jujur, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Terdapat 
relevansi antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 
dengan tujuan pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. Yaitu, religius yang relevan dengan 
fungsi spiritual, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
menghargai prestasi, gemar membaca, dan tanggung jawab yang relevan dengan fungsi psikologis, 
dan demokratis, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan peduli lingkungan yang 
relevan dengan fungsi sosial. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan zaman membawa banyak perubahan pada kehidupan 

manusia. Pola dan gaya hidup manusia menjadi lebih modern dari pola dan 

gaya hidup tradisional. Kemajuan zaman berarti juga sebagai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan 

dan semakin berkembang pula teknologi. Semakin canggihnya teknologi 

menjadikan kehidupan manusia saat ini menjadi modern dengan teknologi 

yang begitu melimpah.  

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan 

menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibatnya pengaruh 

kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam waktu yang sangat singkat, 

informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, 

sehingga media massa seperti surat kabar, TV, film, radio, majalah dan 

lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai 

dan norma-norma baru kepada masyarakat. Di samping itu, media massa 

1 
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juga mentransformasikan simbol-simbol atau lambang tertentu dalam suatu 

konteks emosional.1 

Salah satu media massa yang turut memberi peranan dalam 

mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma kepada masyarakat 

adalah karya sastra yaitu novel. Di mana dalam sebuah novel pasti memiliki 

pesan-pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Banyak novel yang 

ditulis yang mengandung beberapa nilai yang bisa diambil oleh pembaca 

novel tersebut, seperti nilai karakter, nilai sosial, budaya, moral, dan lain 

sebagainya. 

Selain digunakan sebagai media hiburan, novel memiliki kandungan 

nilai-nilai yang dapat dipetik sebagai pembelajaran bagi pembaca. Pembaca 

harus bijak dalam memilih bacaan atau novel yang baik untuk dibaca dan 

yang tidak baik untuk dibaca. Pasalnya, selain novel yang mengandung 

nilai-nilai yang baik, banyak juga novel-novel yang membawa pengaruh 

buruk bagi pembacanya. 

Novel ”Adzan Subuh Menghempas Cinta” karya Ma’mun Affany 

adalah novel pertama yang ditulis oleh beliau. Novel ini ditujukan untuk 

santriwati dan siapa saja yang ingin mengetahui tentang kehidupan 

santriwati. Novel ini banyak sekali diminati oleh kalangan santri, terbukti 

                                                 
1 J. Dwi Narwoko, Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 76. 
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dari jumlah eksemplar yang telah terjual mencapai kisaran 8000 eksemplar 

sejak tahun 2006 sampai 2018. Dalam novel ini mengisahkan tentang 

bagaimana perjalanan hidup seorang santriwati yang saling jatuh cinta 

dengan anak pimpinan pondok pesantren yang ditempatinya untuk 

menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Novel ini mengisahkan bagaimana 

perjuangan santriwati dan anak pimpinan pondok pesantren dalam 

memperjuangkan cintanya. Dalam novel ini mengisahkan juga bagaimana 

sang tokoh melewati setiap lika-liku kehidupan yang dihadapinya di 

lingkungan pesantren dan lingkungan keluarganya. 

Dalam pondok pesantren yang ditempatinya memiliki beberapa 

peraturan yang sangat ketat. Di mana ketika santriwati melanggarnya, maka 

hukumannya akan begitu berat. Asmara santri dalam pondok pesantren 

dalam novel tersebut, menjadi sesuatu yang mendatangkan masalah. 

Ditengah ketatnya tata tertib dan ditengah rumitnya perjalanan santriwati 

(tokoh utama dalam novel tersebut) menjadikan banyak hal yang kemudian 

harus dilalui, dicarikan jalan keluar dan diselesaikan. Dalam novel ini 

menggambarkan bagaimana setiap permasalahan yang terjadi dapat 

disikapi dan diselesaikan oleh setiap tokoh. 

Novel tersebut mengandung beberapa nilai yang bisa diambil 

sebagai pembelajaran. Salah satunya adalah nilai-nilai pendidikan karakter. 

Pada kenyataanya, pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di sekolah, 
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tetapi dapat juga diajarkan melalui media atau sarana lain seperti, film, 

koran, video, buku, novel dan lain sebagainya. 

Pendidikan Islam secara universal berkaitan erat dengan pembinaan 

iman, akhlak, amal sholih, baik selaku individu suatu bangsa maupun antara 

individu lainnya secara keseluruhan.2 Sesuai dengan hal tersebut, maka 

tujuan dari pendidikan Islam tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam dalam 

membentuk individu yang berakhlakul karimah.  

Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, 

akhlak, dan/atau nilai serta berkaitan dengan kekuatan moral dan 

berkonotasi positif (bukan netral). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Dengan demikian 

karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri maupun 

terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari 

hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau 

sekelompok orang.3 

                                                 
2   Abd. Aziz, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 25. 
3 Tri Sukitman, Panduan Lengkap dan Aplikatif Bimbingan Konseling Berbasis Pendidikan 

Karakter (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 63. 
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Menggunakan novel sebagai media untuk mengungkapkan nilai-

nilai atau norma-norma dalam masyarakat melalui diskusi dan 

brainstorming pun bisa digunakan oleh pendidik. Novel banyak 

memberikan kisah-kisah yang mampu menjadikan pembacanya 

berimajinasi dan masuk dalam cerita novel tersebut. banyak novel yang 

terpengaruh dengan isi yang ada dalam novel, baik itu gaya berbicara, 

busana bahkan perilaku tentunya setelah membaca dan memahaminya.4 

Berkaitan dengan karakter, pendidikan Islam di Indonesia 

merupakan pendidikan agama yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional dan pendidikan Islam 

memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk membentuk manusia 

yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah manusia yang memilki 

karakter yang sesuai dengan karakter yang menjadikan seseorang menjadi 

manusia yang sempurna atau insan kamil.  

Seperti halnya pendidikan pendidikan Islam di negara-negara Islam, 

pendidikan Islam di Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh pemikir 

pendidikan Islam yang berasal dari Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut 

menyumbangkan pemikirannya untuk menyusun sistem pendidikan Islam. 

Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikirannya untuk sistem 

                                                 
4 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra Internalisasi Nilai-Nilai Karakter 

Melalui Pengajaran Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 159. 
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pendidikan Islam adalah Hasan Langgulung. Hasan Langgulung adalah 

pemikir yang produktif dan sangat memperhatikan bidang yang digelutinya, 

salah satunya adalah pendidikan.  

Dengan demikian, maka peneliti ingin mengkaji nilai-nilai 

pendidikan karakter. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter apa saja yang terkandung di dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dan bagaimana relevansinya dengan tujuan pendidikan 

Islam yang dirumuskan oleh Hasan Langgulung. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel 

Adzan Subuh Menghempas Cinta? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Adzan Subuh Menghempas Cinta dengan tujuan pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

novel Adzan Subuh Menghempas Cinta. 

2. Mengetahui bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel Adzan Subuh Menghempas Cinta dengan tujuan pendidikan 

Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembacanya. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan informasi dan 

dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang bahasa dan 

sastra Indonesia serta memberi wawasan pengetahuan bagi pembaca dan 

pecinta karya sastra khususnya novel.  

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Manfaat yang diharapkan adalah dapat menjadi pembelajaran bagi 

peneliti untuk menjadi manusia yang berkarakter. 

b. Bagi Dunia Sastra 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan dapat 

dijadikan pertimbangan bagi setiap penulis dalam membuat karya 

sastra agar lebih memperhatikan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat di dalamnya. Sehingga sebuah karya sastra tidak 

hanya dijadikan sebagai media hiburan semata, tetapi juga dapat 

dijadikan sebagai media yang memberikan manfaat positif bagi 

dunia pendidikan. 
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Winda Dewi Pusvita, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel 

Ayah Karya Andrea Hirata. Analisis pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan psikologi sastra dapat diketahui dengan menganalisis sifat 

atau perwatakan setiap tokoh. Hasil dari penelitian tersebut adalah Nilai 

pendidikan karakter dari novel Ayah karya Andrea Hirata berjumlah 

sebanyak 15 nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, nilai 

bersahabat/komunikatif, nilai cinta damai, nilai peduli sosial, dan yang 

terakhir adalah tanggung jawab. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mencari 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam sebuah novel. Perbedaannya 

terletak pada novel yang diamati dan teknik analisis yang digunakan. 

Dalam penelitian di atas analisis menggunakan pendekatan psikologi. 

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan analisis 

isi konten. 

2. Ahmad Faisol, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel (Studi 

Tentang Pendidikan Karakter pada Novel Laskar Pelangi Karya 

Andrea Hirata). Penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan jenis penelitian library research (penelitian 
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kepustakaan) dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

isi konten. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 18 nilai karakter yang 

ada dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di antaranya 

adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan 

penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, menggunakan jenis penelitian library research, dan 

menggunakan metode analisis isi konten. Perbedaannya terletak di 

novel yang di analisis dan penelitian yang akan penulis lakukan 

direlevansikan dengan tujuan pendidikan Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sebuah pendekatan 

penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena atau peristiwa 

yang terjadi. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh 

informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini 

diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan 
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itu dilakukan. Dalam penelitian deskriptif, tidak ada perlakuan yang 

diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian 

eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel 

atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.5 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer (utama) 

dan data sekunder (pendukung). Data primer adalah data utama 

yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang digunakan untuk memberi tambahan dan dukungan pada 

data primer.  

b. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari objek 

penelitian yaitu novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya 

Ma’mun Affany. Sedangkan data sekunder di peroleh dari sumber-

sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian ini, seperti buku 

cetak atau sumber lainnya. 

                                                 
5 Donald Ary, et. al. Pengantar Penelitian dalan Pendidikan. terj. Arief Furchan.  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 447. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dari 

proses penelitian. Begitu sentral peran pengumpulan data sehingga 

kualitas penelitian bergantung padanya. Di dalam aktivitas ini peneliti 

akan mencurahkan energi seluruh kemampuan, terutama penguasaan 

teori atau konsep struktur, untuk mengambil data yang dibutuhkan 

sesuai dengan parameter struktur.6 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap 

novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany 

dalam konteks nilai-nilai pendidikan karakter. Peneliti akan 

berulangkali membaca dan memahami novel tersebut serta 

menganalisisnya dan kemudian mencari dialog atau paragraf 

dalam novel tersebut yang mengandung nilai-nilai karakter. 

b. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah terjadi. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-

karya instrumental seseorang. Dokumen di sini berupa tulisan 

                                                 
6 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Struktur Puisi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 73-74. 
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dalam novel yang menunjukkan tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam novel tersebut.  

Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam proses 

mengumpulkan data antara lain: 

a. Peneliti akan membaca secara menyeluruh dan kritis yang 

kemudian akan mencari dan mengamati dialog atau paragraf 

yang mengandung nilai-nilai karakter. 

b. Peneliti akan melakukan pengkodean dan mencatat paparan 

bahasa yang terdapat dalam dialog tokoh, perilaku tokoh, 

tuturan ekspresif maupun deskriptif dan peristiwa yang 

terkait dengan novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Peneliti akan mencari relevansi dari nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam novel dengan tujuan 

pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. 

Dari langkah-langkah mengumpulkan data di atas, maka akan 

didapatkan data berupa nilai-nilai karakter yang terkandung dalam 

novel dan relevansinya dengan tujuan pendidikan agama Islam. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu 

memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan 

pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.  

Dengan demikian, analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.7 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang 

dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan 

laporan.8  

                                                 
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 280. 
8 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 
176. 
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Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan 

shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat 

kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi 

yang lain.9 Analisis dokumenter, yang sering disebut juga analisis isi 

(content analysis), tidak terbatas pada perhitungan sederhana saja, 

melainkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis 

dan psikologis.10 

Menurut Ricard Budd, analisis isi adalah teknik sistematis 

untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku konsumsi yang 

terbuka dari komunikator yang terpilih. Metode ini biasanya 

digunakan dalam penelitian komunikasi.  Pada saat ini, analisis isi 

digunakan secara luas dalam penelitian lain mengingat metode ini 

sangat efisien dan efektif, mendasar, dan multiguna, termasuk untuk 

penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dengan menggunakan 

                                                 
9 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 165. 
10 Ibid., 461. 
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analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap 

berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media massa, kitab suci, atau 

sumber informasi lain secara objektif, sistematis, dan relevan.11  

Sebagaimana, metode kualitatif, dasar pelaksanaan metode 

analisis isi adalah penafsiran. Apabila proses penafsiran dalam metode 

kualitatif memberikan perhatian pada situasi alamiah, maka dasar 

penafsiran dalam metode analisis isi memberikan perhatian pada isi 

pesan. Oleh karena itulah, metode analisis isi dilakukan dalam 

dokumen-dokumen yang padat isi. Peneliti menekankan bagaimana 

memaknakan isi komunikasi, memaknakan isi interaksi simbolik yang 

terjadi dalam peristiwa komunikasi. Dalam karya sastra, misalnya, 

dilakukan untuk meneliti gaya tulisan seorang pengarang. Dalam 

media massa penelitian dengan metode analisis isi dilakukan terhadap 

paragraf, kalimat, dan kata, termasuk volume ruangan yang 

diperlukan, waktu penulisan, di mana ditulis, dan sebagainya, sehingga 

dapat diketahui isi pesan secara tepat. Cara yang sama juga dapat 

                                                 
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 104-

105. 
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dilakukan untuk menganalisis kumpulan surat-surat pribadi, seperti 

Surat-surat Kartini.12  

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode 

analisis isi atau content analysis. Data yang terkumpul dianalisis 

secara non statistik. Dalam penelitian ini akan mengkaji pesan dari 

sebuah media massa, maka penelitian ini menggunakan analisis isi 

(content analysis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai 

teknik dalam analisis data untuk menemukan pesan atau makna yang 

terkandung dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta. 

Langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data untuk 

menemukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan analisis, yaitu tentang apa yang ingin 

diketahui lewat analisis isi, hal-hal apa saja yang menjadi masalah 

penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi.13 

2. Reduksi data. Memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting 

yang menjadi pokok permasalahan penelitian. 

                                                 
12 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), 49. 

13 Eriyanto, Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Prenada Media, 2015), 57. 
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3. Kategorisasi data. Mengelompokkan data berdasarkan kategori 

yang sesuai dengan pokok permasalahan yang disusun secara 

sistematis. 

4. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk deskripsi tentang 

nilai-nilai yang terkandung dalam novel “Adzan Subuh 

Menghempas Cinta”. 

5. Penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan 

data yang kemudian di analisis yang kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran dari pola pemikiran peneliti, maka peneliti akan 

memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga (3) bab: 

a. Bab I 

Bab I berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian yang meliputi 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. 

b. Bab II 

Bab II berupa pembahasan yang berisi kajian pustaka, memaparkan 

teori-teori sesuai dengan fokus penelitian. 
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c. Bab III 

Bab III berupa paparan data. Memaparkan data-data yang diperoleh 

dari penelitian. Paparan data berisi deskripsi unsur-unsur dalam 

novel dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

novel. 

d. Bab IV 

Bab IV berupa pembahasan. Berisi pembahasan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam novel dan pembahasan 

tentang relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. 

e. Bab V 

Bab V berupa penutup. Penutup terdiri dari simpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai atau memfokuskan tata cara mengaplikasikan nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Menurut Fuad Wahab, istilah 

karakter sama dengan istilah akhlak dalam Islam. dalam berbagai kamus, 

karakter (character) dalam bahasa Arab diartikan Khuluq, sajiyyah, thab’u 

yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan syakhshiyyah atau 

personality, artinya kepribadian. Secara etimologis, kata karakter bisa 

berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang yang lain, atau watak. Dengan makna seperti ini, 

karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan 

ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga 

pada masa kecil dan bawaan sejak lahir.14 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

                                                 
14 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 30-31. 

19 
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masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, 

adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.15 

E. Mulyasa merumuskan karakter sebagai sifat alami seseorang 

dalam merespons situasi yang diwujudkan dalam perilakunya. Karakter 

juga bisa diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat 

diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara 

khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan yang lainnya, 

dan karena ciri-ciri karakter tersebut dapat diidentifikasi pada perilaku 

individu dan bersifat unik, maka karakter sangat dekat dengan kepribadian 

individu.16 

                                                 
15 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 41-42. 
16 Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga: Studi tentang Model 

Pendidikan Karakter dalam Pesrpektif Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 29-30. 
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Menurut Simon Philips karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A. memahami bahwa 

karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau 

karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga 

pada masa kecil, juga bawaan sejak lahir. Sedangkan Winnie memahami 

bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama 

ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang 

berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang 

berperilaku jujur suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan 

karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. 

Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) 

apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.17 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

sifat murni manusia yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku 

dalam menyikapi atau merespon suatu situasi dan kondisi tertentu. 

Karakter menjadi pembeda antara manusia dengan manusia yang lain.  

                                                 
17 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), 160.  
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Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan 

sosiologis yang layak untuk dibahas dalam kaitannya dengan terbentuknya 

karakter pada manusia. Unsur-unsur ini kadang juga menunjukkan 

bagaimana karakter seseorang. Unsur-unsur tersebut antara lain sikap, 

emosi, kemauan, kepercayaan, dan kebiasaan. 

a. Sikap 

Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian 

karakternya, dalam hal tertentu sikap seseorang terhadap sesuatu yang 

ada di hadapannya, biasanya menunjukkan bagaimana karakternya. 

Bahkan, para psikolog banyak mengembangkan perubahan diri 

menuju sukses melalui perubahan sikap. Sikap merupakan konsep 

yang cukup penting, sering didiskusikan, dan menjadi kajian penting 

dalam ilmu sosial. Para ilmuwan sosial selalu mempelajari bagaimana 

sikap individu-individu ketika mereka bicara soal kehidupan dan 

perubahan sosial.  

Dengan mempelajari sikap, akan membantu dalam memahami 

proses kesadaran yang menentukan tindakan nyata dan tindakan yang 

mungkin dilakukan individu dalam kehidupan sosialnya. Sikap 

merupakan predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu perilaku tertentu sehingga sikap bukan hanya gambaran 

kondisi internal psikologis yang murni dari individu (purely psychic 
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inner state), melainkan sikap lebih merupakan proses kesadaran yang 

sifatnya individual. Artinya, proses ini terjadi secara subjektif dan unik 

pada diri setiap individu. Keunikan ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang 

ingin dipertahankan dan dikelola individu.18 

b. Emosi 

Kata emosi diadopsi dari bahasa Latin emovere (e berarti luar 

dan movere artinya bergerak). Sedangkan, dalam bahasa Prancis 

adalah emouvoir yang artinya kegembiraan. Emosi adalah bumbu 

kehidupan. Sebab tanpa emosi kehidupan manusia akan terasa hambar. 

Manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa. Emosi identik 

dengan perasaan yang kuat. Emosi adalah gejala dinamis dalam situasi 

yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, 

perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis.19 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari 

faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau 

“salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi 

sangatlah penting membangun watak dan karakter manusia. Jadi, 

                                                 
18 Ibid…, 169. 
19 Ibid…, 171. 
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kepercayaan itu memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh 

hubungan dengan orang lain. 

d. Kebiasaan dan Kemauan 

Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor 

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang 

menetap, berlangsung secara otomatis, tidak direncanakan. Ia 

merupakan hasil pelaziman yang berlangsung pada waktu yang lama 

atau sebagai reaksi khas yang diulangi berkali-kali. Setiap orang 

mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menanggapi stimulus 

tertentu. Kebiasaan memberikan pola perilaku yang dapat diramalkan. 

Sementara itu, kemauan merupakan kondisi yang sangat 

mencerminkan karakter seseorang. Ada orang yang kemauannya 

keras, yang kadang ingin mengalahkan kebiasaan, tetapi juga ada 

orang yang kemauannya lemah. Banyak orang yang sangat percaya 

kemauan ini karena biasanya orang yang kemauannya keras dan kuat 

akan mencapai hasil yang besar. Namun, kadang kemauan yang kuat 

juga membuat orang justru gagal ketika tujuannya tidak realistik 

dengan tindakan yang dilakukan dan syarat-syarat yang ada. Bahkan 

kadang-kadang kemauan yang keras juga membuat orang “melanggar” 

nilai-nilai yang ada. 
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e. Konsepsi Diri 

Proses konsepsi diri merupakan proses totalitas, baik sadar 

maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter dan diri dibentuk. 

Konsepsi diri adalah bagaimana “saya” harus membangun diri, apa 

yang “saya” inginkan dari, dan bagaimana “saya” menempatkan diri 

dalam kehidupan. Konsepsi diri merupakan proses menangkal 

kecenderungan mengalir dalam hidup.20 

2. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam pengertian yang sederhana pendidikan karakter adalah hal 

positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter 

siswa yang diajarnya. Menurut Winton, pendidikan karakter adalah upaya 

sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-

nilai kepada para siswanya. Pendidikan karakter telah menjadi sebuah 

pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, 

pengembangan emosional, dan pengembangan etik para siswa.21 

Menurut Scerenko, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif 

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian 

(sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi 

                                                 
20 Ibid., 179. 
21 Muchlas Samani dan Haruyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 43. 
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(usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa apa yang 

diamati dan dipelajari).22 

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa 

yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat pula dimaknai sebagai 

upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, 

dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai 

insan kamil.23 

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                 
22 Ibid., 45. 
23 Ibid., 45-46. 
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diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil.24 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh 

pendidik dalam memberikan pengajaran dan pengarah peserta didik agar 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter.  

3. Bentuk-Bentuk Pendidikan Karakter 

Menurut Yahya Khan, terdapat empat bentuk pendidikan karakter 

yang dapat dilaksanakan dalam proses pendidikan, antara lain:25 

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religius yaitu pendidikan karakter 

yang berlandaskan kebenaran wahyu (konversi moral). 

b. Pendidikan karakter berbasis nilai kultur yang berupa budi pekerti, 

pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para 

pemimpin bangsa. 

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konversi lingkungan). 

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri yaitu sikap pribadi, hasil 

proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan (konversi humanis). 

                                                 
24 Ibid., 46. 
25 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan 

Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 48-49. 
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e. Pendidikan karakter berbasis potensi diri ialah proses aktivitas yang 

dilakukan dengan segala upaya secara sadar dan terencana, untuk 

mengarahkan murid agar mereka mampu mengatasi diri melalui 

kebebasan dan penalaran serta mampu mengembangkan segala potensi 

diri. 

Sedangkan menurut Mansur Munir, terdapat 3 bentuk desain dalam 

pemrograman pendidikan karakter yang efektif dan utuh. Pertama, 

berbasis sekolah. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan 

murid sebagai pembelajar. Yang dimaksud dengan relasi guru pembelajar 

ialah bukan menolong, melainkan dialog dengan banyak arah sebab 

komunitas kelas terdiri dari guru dan murid yang saling berinteraksi dengan 

media materi.26 

Kedua, berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun 

kultur sekolah yang mampu membentuk karakter murid dengan bantuan 

pranata sekolah agar nilai itu terbentuk dalam diri murid. Misalnya, untuk 

menanamkan nilai kejujuran tidak hanya memberikan pesan moral, namun 

ditambah dengan peraturan tegas serta sanksi bagi pelaku ketidakjujuran.27 

Ketiga, berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah 

tidak berjuang sendirian. Keluarga, masyarakat dan negara juga memiliki 

                                                 
26 Ibid., 49. 
27 Ibid.  
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tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pendidikan karakter di luar 

sekolah.28 

4. Metode Pendidikan Karakter 

Terdapat lima metode pendidikan karakter yang bisa diterapkan, yaitu:  

a) Mengajarkan 

Mengajarkan ialah memberikan pemahaman yang jelas tentang 

kebaikan, keadilan dan nilai, sehingga murid memahami. Fenomena 

yang terkadang muncul, individu tidak memahami arti kebaikan, 

keadilan dan nilai secara konseptual, namun dia mampu 

mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan mereka tanpa di 

sadari.29 

b) Keteladanan 

Anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat (verba 

moment exempla trahunt). Pendidikan karakter merupakan tuntutan 

lebih, terutama bagi pendidik. Karena pemahaman konsep yang baik 

itu menjadi sia-sia jika konsep itu tidak pernah ditemui oleh murid 

dalam kehidupan sehari-hari.30 

 

                                                 
28 Ibid. 
29 Ibid., 49-50. 
30 Ibid., 50. 
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c) Menentukan prioritas 

Setiap sekolah memiliki prioritas karakter. Pendidikan karakter 

menghimpun banyak kumpulan nilai yang dianggap penting bagi 

pelaksanaan dan realisasi atas visi misi sekolah. Oleh sebab itu, 

lembaga pendidikan mesti menentukan tuntunan standar atas karakter 

yang akan ditawarkan kepada murid sebagai bagian kinerja 

kelembagaan mereka. 

Demikian juga jika lembaga pendidikan ingin menentukan 

sekumpulan perilaku standar, maka perilaku standar yang menjadi 

prioritas khas lembaga pendidikan tersebut harus dapat diketahui dan 

dipahami oleh murid, orang tua dan masyarakat. Tanpa prioritas 

karakter, proses evaluasi berhasil tidaknya pendidikan karakter akan 

menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut akan memandulkan 

keberhasilan program pendidikan karakter.31 

d) Praksis prioritas 

Unsur lain yang tak kalah penting ialah bukti realisasi prioritas 

nilai pendidikan karakter. Ini menjadi tuntutan lembaga pendidikan 

atas prioritas nilai yang menjadi visi kinerja pendidikannya. Sekolah 

                                                 
31 Ibid., 51. 
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sebagai lembaga pendidikan harus mampu membuat verifikasi, sejauh 

mana visi sekolah telah direalisasikan.32 

e) Refleksi  

Refleksi ialah kemampuan sadar khas manusiawi. Dengan 

kemampuan sadar ini, manusia mampu mengatasi diri dan 

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi lebih baik. Ketika 

pendidikan karakter sudah melewati fase tindakan dan praksis perlu 

diadakan pendalaman dan refleksi untuk melihat sejauh mana lembaga 

pendidikan telah berhasil atau gagal dalam merealisasikan pendidikan 

karakter.33 

5. Tujuan Pendidikan Karakter 

Socrates berpendapat bahwa, tujuan paling mendasar dari 

pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi great and smart. 

Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad Saw., Sang Nabi terakhir 

dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter 

yang baik (good character).  

                                                 
32 Ibid., 52. 
33 Ibid., 52-53. 
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Pakar pendidikan Indonesia, Fuad Hasan, dengan tesis pendidikan 

yakni pembudayaan, menyampaikan bahwa pendidikan bermuara pada 

pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of 

cultural values and social norms). Sementara Mardiatmadja menyebut 

pendidikan karakter sebagai ruh pendidikan dalam memanusiakan 

manusia.34 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.35  

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang berkarakter baik dan 

mampu memberikan manfaat positif bagi orang lain, bangsa, dan negara. 

6. Ciri Dasar Pendidikan Karakter 

Menurut Foerster ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter:36 

                                                 
34 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 30. 
35 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2017), 30. 
36 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 127-128. 
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1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan 

hierarki nilai. 

2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada 

prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau 

takut risiko. 

3. Otonomi 

4. Keteguhan dan kesetiaan 

Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur 

berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan.  

Kedua, koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada 

prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut 

risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu 

sama lain. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas 

seseorang.37 

Ketiga, otonomi. Di sana seseorang menginternalisasikan aturan 

dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat di lihat lewat 

penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh dengan pihak lain. 

Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan 

                                                 
37 Gunawan, Pendidikan Karakter…, 36. 
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seseorang guna menginginkan apa yang dipandang baik. dan kesetiaan 

merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. 

Lanjut Foerster, kematangan keempat karakter ini, memungkinkan 

manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. “Orang-orang 

modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, 

antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan 

interior”. Karakter inilah yang menentukan forma seorang pribadi dalam 

segala tindakannya.38 

7. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Menurut Horton dan Hunt, nilai adalah gagasan mengenai apakah 

suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya 

mengarahkan perilaku dan pertimbangan sesorang, tetapi ia tidak 

menghakimi apakah seluruh perilaku tertentu itu salah atau benar.39 

Nilai adalah harga. Sesuatu barang bernilai tinggi karena barang itu 

“harganya” tinggi. Bernilai artinya berharga. Dalam garis besarnya nilai 

hanya ada tiga macam yaitu nilai benar-salah, nilai baik-buruk, dan nilai 

indah-tidak indah. Nilai benar salah menggunakan kriteria benar atau alah 

dalam menetapkan nilai. Nilai ini digunakan dalam ilmu (sain), semua 

                                                 
38 Ibid…, 36-37. 
39 Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra…, 35. 
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filsafat kecuali etika mazhab tertentu. Nilai baik-buruk menggunakan 

kriteria baik atau buruk dalam menetapkan nilai, nilai ini digunakan hanya 

dalam etika (dan sebangsanya). Adapun nilai indah-tidak indah adalah 

kriteria yang digunakan untuk menetapkan nilai seni, baik seni gerak, seni 

suara, seni lukis maupun seni pahat.40 

Nilai (value) merupakan suatu konsep yang sangat bermakna ganda. 

Nilai adalah pandangan tertentu yang berkaitan dengan apa yang penting 

dan yang tidak penting. Terma nilai dapat dipakai dalam pengertian 

psikologis seperti kepuasan dan kenikmatan. Dalam ilmu sosial persoalan 

nilai dapat dimaknai dalam pengertiannya yang terdiri: dari dua sub kelas: 

yaitu nilai sebagai objek dari tujuan-tujuan yang disetujui secara sosial dan 

nilai sebagai sumbangan untuk mencapai kemakmuran masyarakat, nilai 

juga dapat dipahami sebagai suatu kata benda abstrak yaitu mengacu pada 

sifat dari nilai atau sifat bernilai. Sebagai kata benda konkret, terma nilai 

menunjuk pada suatu benda yang mempunyai sifat dari pada nilai atau suatu 

benda yang dinilai. Sebagai kata kerja, nilai berarti tindakan mental tertentu 

dalam menilai atau penilaian. Istilah nilai terkadang dilawankan dengan 

”fakta” dan juga dianggap sebanding dengan kebaikan untuk dilawankan 

dengan ketepatan.41 

                                                 
40 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 50. 
41 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 141. 
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Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber. Pertama, agama. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun 

didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-nilai 

pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang 

berasal dari agama.42 

Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan 

atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut 

Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan 

lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, 

nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, 

dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik yaitu 

warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.43 

                                                 
42 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 73. 
43 Ibid. 
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Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia 

yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang 

diakui masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam 

pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting 

dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.44 

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus 

digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 

UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan 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 dan bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

                                                 
44 Ibid. 
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satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah 

sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa.  

Berdasarkan keempat sumber tersebut, teridentifikasi sejumlah 

nilai untuk pendidikan karakter.45 Menurut Kementerian Pendidikan 

Nasional, nilai karakter bangsa terdiri atas sebagai berikut:46 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan, agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

                                                 
45 Ibid., 73-74. 
46 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis 

Agama dan Budaya Bangsa (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 54-56. 
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4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan di 

dengar. 
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10) Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain.  

14) Cinta damai  

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan manfaat bagi dirinya. 
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16) Peduli lingkungan  

Sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, karakter dimulai dalam sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

B. Novel 

1. Pengertian Novel 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris (dan inilah yang kemudian 

masuk ke Indonesia) berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa 

Jerman: novelle). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang 

kecil, dan kemudian diartikan sebagai ‘cerita pendek dalam bentuk prosa’. 

Dewasa ini istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia ‘novelet’ (Inggris: novelette), yang berarti sebuah 
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karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun 

juga tidak terlalu pendek.47 

Novel merupakan suatu bentuk karya sastra berbentuk prosa yang 

memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Isi novel lebih panjang dan lebih 

kompleks dari isi cerpen, serta tidak mempunyai batasan struktural dan 

sajak. Sebuah novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang 

kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan juga 

sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha 

semaksimal mungkin untuk memberikan arahan kepada pembaca untuk 

mengetahui pesan tersembunyi seperti gambaran realita kehidupan melalui 

sebuah cerita yang terkandung dalam novel tersebut.48 Novel dapat 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih 

banyak, lebih rinci, lebih detil, dan lebih banyak melibatkan berbagai 

permasalahan yang kompleks. Hal ini mencakup berbagai unsur yang 

membangun novel itu.49 

Menurut Drs. Jakob Sumardjo, novel merupakan suatu bentuk 

sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling 

banyak beredar dan dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas di 

                                                 
47 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2013), 11-12. 
48 Arya, Pengertian Novel Beserta Ciri Ciri, Struktur, dan Unsur-Unsurnya. 

https://sahabatnesia.com. Diakses pada 8 April 2018. 
49 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 13. 
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dalam masyarakat. Menurut Drs. Rostamaji, M.Pd., novel merupakan 

sebuah karya sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu intrinsik dan unsur 

ekstrinsik yang mana keduanya saling berkaitan dengan karena saling 

berpengaruh dalam sebuah karya sastra.  

Menurut Paulus Tukam, S.Pd., novel merupakan karya sastra yang 

berbentuk prosa dan memiliki unsur-unsur intrinsik di dalamnya. 

Sedangkan menurut, Dr. Nurhadi, novel merupakan suatu bentuk karya 

sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, dan 

moral.50 

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia 

yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh 

(dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya juga 

bersifat imajinatif. Kesemuanya itu walau bersifat noneksistensial, karena 

dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang, dibuat mirip, diimitasikan dan 

atau dianalogikan dengan kehidupan dunia nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya (sehingga tampak seperti sungguh 

ada dan terjadi) terlihat berjalan dengan sistem koherensinya sendiri. 

Kebenaran dalam karya fiksi, dengan demikian, tidak harus sama (dan 

                                                 
50 Arya, Pengertian Novel Beserta Ciri Ciri, Struktur, dan Unsur-Unsurnya. 

https://sahabatnesia.com.  
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berarti) dan memang tidak perlu disamakan (dan diartikan) dengan 

kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Hal itu disebabkan dunia fiksi yang 

imajinatif dan dunia nyata yang faktual masing-masing memiliki sistem-

hukumnya sendiri.51  

Novel umumnya terdiri dari sejumlah bab yang masing-masing 

berisi cerita yang berbeda. Hubungan antar bab, kadang-kadang, 

merupakan hubungan sebab akibat, atau hubungan kronologi biasa saja, 

bab yang satu merupakan kelanjutan dari bab yang lain. Hubungan antar 

bab itu hanya dapat diketahui setelah membaca semuanya. Jika membaca 

satu bab novel saja secara acak, tidak akan mendapatkan cerita yang utuh, 

hanya bagaikan membaca sebuah pragmen. Keutuhan cerita sebuah novel 

meliputi keseluruhan bab.52 

Novel berkembang dari bentuk-bentuk naratif nonfiksi, misalnya 

surat, biografi, kronik, atau sejarah. Jadi, novel berkembang dari dokumen-

dokumen, dan secara stilistik menekankan pentingnya detil dan bersifat 

mimesis. Novel lebih mengacu pada realitas yang lebih tinggi dan psikologi 

yang lebih mendalam. Novel lebih mencerminkan gambaran tokoh nyata, 

tokoh yang berangkat dari realitas sosial. Jadi, ia merupakan tokoh yang 

memiliki derajat lifelike, di samping tokoh yang bersifat ekstrovert. 

                                                 
51 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Sastra, 5. 
52 Ibid., 18. 
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Ciri-ciri novel secara umum:53 

a. Novel memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. 

b. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. 

c. Durasi untuk membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. 

d. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. 

e. Alur cerita dalam novel cukup kompleks. 

f. Seleksi cerita dalam novel cukup luas. 

g. Cerita dalam novel lebih panjang, tetapi banyak kalimat yang diulang-

ulang. 

h. Novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi 

untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. 

2. Unsur-Unsur Novel 

Unsur-unsur novel terdiri dari: (1) tokoh dan penokohan, (2) latar, 

(3) cerita, (4) plot, (5) bahasa, (6) sudut pandang, dan (7) tema. 

a. Tokoh dan penokohan 

Sama halnya dengan unsur plot dan pemplotan, tokoh dan 

penokohan merupakan unsur yang penting dalam cerita fiksi. 

Pembicaraan mengenai tokoh dengan segala perwatakan dengan 

berbagai citra jati dirinya, dalam banyak hal, lebih menarik perhatian 

                                                 
53 Arya, Pengertian Novel Beserta Ciri Ciri, Struktur, dan Unsur-Unsurnya. 

https://sahabatnesia.com. 
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orang daripada berurusan dengan pemplotannya. Namun, hal itu tidak 

berarti unsur plot dapat diabaikan begitu saja karena kejelasan 

mengenai tokoh dan penokohan dalam banyak hal tergantung pada 

pemplotannya.54 

Dalam pembicaraan sebuah cerita fiksi, sering dipergunakan 

istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan watak dan perwatakan, atau 

karakter dan karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk 

pengertian yang hampir sama. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, 

pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan: 

“Siapakah tokoh utama novel itu?” atau “Ada berapa orang jumlah 

tokoh novel itu?”, dan sebagainya. Watak, perwatakan, dan karakter, 

menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. 55 

Sebuah novel tanpa perwatakan nyaris mustahil. Daya tarik 

sebuah novel terpancar lewat imajinasi kreatif si pengarang. Lewat 

imajinasi pengarang itulah, pembaca dapat berkenalan dengan 

sejumlah variasi tipe manusia berikut masalahnya. Unsur perwatakan 

ini mengandung dua makna. Arti pertama, perwatakan sebagai 

                                                 
54 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Sastra, 248. 
55 Ibid., 246-247. 



47 

dramatik persona yang menunjuk pada pribadi yang mengambil bagian 

di dalamnya. Kedua, menunjukkan kualitas khas perwatakan tersebut 

pada pribadi tertentu. 

Seseorang yang membaca sebuah novel biasanya tertarik akan 

persepsi, penafsiran dan pemahaman tokoh-tokoh yang dihadirkan 

pengarang. Kadangkala perwatakan dalam sebuah novel dipaparkan 

dalam dua golongan yang berlawanan, ‘baik’ dengan ‘buruk’ atau 

‘simpatik’ dengan ‘tak simpatik’. Bahkan sering pula nampak 

dikategorisasikan sebagai tingkatan-tingkatan ‘kebaikan’ dan 

‘keburukan’, yang semuanya itu menunjukkan kepada pembaca bahwa 

di antara kita tidak ada yang sempurna.  

Untuk melukiskan watak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita, ada 

berbagai macam cara yang ditempuh pengarang. Ada tipe realistik 

yang memberikan gambaran-gambaran orang-orang kebanyakan 

(misalnya tokoh Sri Sumarah, di dalam Sri Sumarah dan Bawuk karya 

Umar Kayam). Ada pula tipe yang melebih-lebihkan (exaggerated 

type) yang hadir dalam bentuk karikatur (misalnya tokoh Arjuna, di 

dalam Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira Ardinugraha). Tipe 

perwatakan yang lain, barangkali cukup menarik karena perannya 

yang representatif, yang menyajikan pengalaman yang biasa dialami 
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pada semua orang (misalnya tokoh-tokoh dalam novel Senja di Jakarta 

karangan Mochtar Lubis).56 

b. Latar 

Unsur prosa cerita yang disebut latar ini menyangkut tentang 

lingkungan geografi, sejarah, sosial dan bahkan kadang-kadang 

lingkungan politik atau latar belakang tempat kisah itu berlangsung. 

Daftar ini kadang-kadang dikemukakan secara tersurat oleh 

pengarangnya sebelum ia menuturkan ceritanya, misalnya seperti yang 

dikemukakan oleh Mochtar Lubis dalam membuka romannya yang 

berjudul Harimau! Harimau. Akan tetapi ada juga pengarang yang 

baru memunculkan latar ceritanya setelah perkembangan kisahnya 

berlangsung cukup lama, misalnya dalam Telegram karya Putu 

Wijaya. Latar pada sebuah novel kadang-kadang tidak berubah 

sepanjang ceritanya, meski kadangkala dalam beberapa novel lain 

berubah-ubah dan bahkan kontras satu sama lain. 57 

Latar atau setting menunjuk pada pengertian tempat, hubungan 

waktu sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Stanton mengelompokkan latar, bersama 

dengan tokoh dan plot, ke dalam fakta (cerita) sebab ketiga hal inilah 

                                                 
56 B. Rahmanto, Metode Pengajaran Sastra (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 71-72.  
57 Ibid., 71. 
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yang akan dihadapi dan dapat diimajinasi oleh pembaca secara faktual 

jika membaca sebuah cerita fiksi. Atau, ketiga hal inilah yang secara 

konkret dan langsung membentuk cerita: tokoh cerita adalah pelaku 

dan penderita kejadian-kejadian yang tersebab akibat, dan itu perlu 

pijakan, di mana, kapan, dan pada kondisi sosial-budaya masyarakat 

yang bagaimana.58 

Tahap awal karya fiksi pada umumnya berisi penyituasian, 

pengenalan terhadap berbagai hal yang akan diceritakan. Misalnya, 

pengenalan tokoh, pelukisan keadaan alam, lingkungan, suasana, 

tempat, mungkin juga hubungan waktu, dan lain-lain yang dapat 

mengajak pembaca secara emosional kepada situasi cerita. Tahap awal 

suatu cerita fiksi pada umumnya berupa pengenalan, pelukisan, atau 

penunjukan latar. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pelukisan dan 

penunjukkan latar hanya dilakukan pada tahap awal cerita. Ia dapat 

saja berada pada berbagai tahap yang lain, pada berbagai suasana dan 

adegan dan bersifat koherensif dengan unsur-unsur struktural fiksi 

yang lain. penggambaran latar yang berkepanjangan pada tahap awal 

cerita justru dapat membosankan. Pembaca tidak segera masuk pada 

suspense cerita.  

                                                 
58 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Sastra, 202. 
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Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. hal 

ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, 

menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada 

dan terjadi. Dengan demikian, pembaca merasa difasilitasi dan 

dipermudah untuk “mengoperasikan” daya imajinasinya, di samping 

dimungkinkan untuk berperan serta secara kritis sehubungan dengan 

pengetahuannya tentang latar. Pembaca dapat merasakan dan menilai 

kebenaran, ketepatan, dan aktualisasi latar yang diceritakan sehingga 

merasa lebih akrab. Pembaca seolah-olah merasa menemukan sesuatu 

dalam cerita itu yang sebenarnya menjadi bagian dirinya. Hal ini akan 

terjadi jika latar mampu mengangkat suasana setempat, warna lokal, 

lengkap dengan karakteristiknya yang khas ke dalam cerita.59  

Unsur latar terdiri dari: 

1) Latar tempat 

Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama 

tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. 

Tempat-tempat yang bernama adalah tempat yang dijumpai dalam 

                                                 
59 Ibid., 303. 
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dunia nyata. Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu 

haruslah mencerminkan, atau paling tidak, tidak bertentangan 

dengan sifat dan keadaan geografis tempat yang bersangkutan.  

2) Latar waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya dihubungkan 

dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 

dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Pengetahuan dan persepsi 

pembaca terhadap waktu sejarah itu kemudian dipergunakan 

untuk mencoba masuk ke dalam suasana cerita. 

3) Latar sosial-budaya 

Latar sosial-budaya menunjuk pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat 

mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. 

Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, 

pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain-lain yang 

tergolong latar spiritual seperti dikemukakan sebelumnya. Di 

samping itu, latar sosial-budaya juga berhubungan dengan status 

sosial tokoh yang bersangkutan. Latar sosial-budaya berperan 
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menentukan apakah sebuah latar, khususnya latar tempat, menjadi 

khas, tipikal, dan fungsional, atau sebaliknya bersifat netral. 

Dengan kata lain, untuk menjadi tipikal dan lebih fungsional, 

deskripsi latar tempat harus sekaligus disertai deskripsi latar 

sosial-budaya, tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di 

tempat yang bersangkutan. 

4) Cerita  

Membaca sebuah cerita fiksi, novel ataupun cerpen, pada 

umumnya yang pertama-tama menarik perhatian orang adalah cerita-

ceritanya. Faktor cerita inilah terutama yang mempengaruhi sikap dan 

selera orang terhadap buku yang akan, sedang, atau sudah dibacanya. 

Berdasarkan keadaan cerita itu pulalah biasanya orang memandang 

(mungkin juga: menilai) bahwa buku tersebut, misalnya, menarik, 

menyenangkan, mengesankan, atau sebaliknya bertele-tele dan 

membosankan, dan berbagai reaksi emotif yang lain. 60 

Di dalam novel-novel yang bermutu dan rumit pun, penyajian 

tentang ‘apa yang terjadi’ dan ‘mengapa terjadi’ merupakan unsur 

yang penting. Unsur cerita dalam suatu novel kadangkala sangat 

sederhana seperti dalam novel tipe otobiografi (misalnya, Kuantar ke 

                                                 
60 Ibid., 121. 
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Gerbang karya Ramadhan KH), atau kadang kala berbelit-belit dan 

penuh kejutan (misalnya Olenka karya Budi Darma). Tipe cerita lain 

yang kadangkala mengundang minat yakni gabungan aspek fakta-

fakta tertentu dengan hal-hal yang fiksi. Novel macam ini biasanya 

menghadirkan berbagai macam tokoh fiksi yang disajikan dalam 

situasi historis yang aktual (misalnya Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya 

Y.B. Mangunwijaya).61 

5) Plot  

Plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit 

orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai 

unsur fiksi yang ain. Tinjauan struktural terhadap teks fiksi pun sering 

lebih ditekankan pada pembicaraan plot walau mungkin 

mempergunakan istilah lain.62 Menurut Stanton, plot adalah cerita 

yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Kenny mengemukakan 

plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang 

tidak bersifat sederhana karena pengarang menyusun peristiwa-

peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. 

                                                 
61 B. Rahmanto, Metode Pengajaran Sastra, 72-73. 
62 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Sastra, 164. 
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Penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya mendasarkan 

dari pada urutan waktu saja belum merupakan plot. Agar menjadi 

sebuah plot, peristiwa-peristiwa ini haruslah diolah dan disiasati secara 

kreatif sehingga hasil pengolahan dan penyiasatannya itu sendiri 

merupakan sesuatu yang indah dan menarik. Kegiatan ini, dilihat dari 

sisi pengarang, merupakan kegiatan pengembangan plot atau dapat 

juga disebut sebagai pemplotan (analog: alur dan pengaluran, tokoh 

dan penokohan). Kegiatan pemplotan meliputi kegiatan menata (baca: 

mengolah dan menyiasati) peristiwa-peristiwa itu ke dalam struktur 

linear karya fiksi. 63 

Plot sebuah cerita fiksi, sebagaimana dikatakan Forster, 

memiliki sikap misterius dan intelektual. Plot menampilkan kejadian-

kejadian yang mengandung konflik yang mampu menarik atau bahkan 

mengharukan dan mencekam pembaca. Hal itu mendorong pembaca 

untuk mengetahui kejadian-kejadian berikutnya. Namun, hal itu tidak 

akan dikemukakan begitu saja sekaligus dan cepat oleh pengarang, 

melainkan mungkin disiasati dengan hanya menuturkan sedikit demi 

sedikit, sengaja “memisahkan” peristiwa-peristiwa yang sebenarnya 

                                                 
63 Ibid., 167. 
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berhubungan logis langsung, atau menunda (baca: menyembunyikan) 

pembeberan sesuatu yang menjadi kunci permasalahan.64 

6) Bahasa  

Bahasa dalam seni sastra dapat disamakan dengan cat dalam 

seni lukis. Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang 

diolah untuk dijadikan sebuah karya yang mengandung “nilai lebih” 

daripada sekadar bahannya itu sendiri. Bahasa merupakan sarana 

pengungkapan sastra. Di pihak lain sastra lebih dari sekadar bahasa, 

deretan kata, namun unsur “kelebihan”-nya itu pun hanya dapat 

diungkapkan dan ditafsirkan melalui bahasa. Jika sastra dikatakan 

ingin menyampaikan sesuatu, mendialogkan sesuatu, sesuatu tersebut 

hanya dapat dikomunikasikan lewat sarana bahasa. Bahasa dalam 

sastra pun mengemban fungsi utamanya, yaitu fungsi komunikatif.65 

Unsur-unsur kebahasaan dalam suatu novel merupakan sumber 

bahan yang cukup luas untuk dipelajari. Unsur-unsur yang perlu 

dipelajari itu antara lain meliputi: dialek, register, idiolek personal dsb. 

yang akan dipakai oleh si penulis dalam sebuah novel. Untuk 

mendeskripsikan dan membuat definisi di dalam novelnya, biasanya 

penulis menggunakan pola kebahasaan yang seragam dari awal sampai 

                                                 
64 Ibid., 169. 
65 Ibid., 364. 
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akhir. Pola kebahasaan ini biasanya sangat dipengaruhi kepribadian 

pengarang. Akan tetapi untuk menuliskan bentuk narasi atau cakapan 

langsung, penulis sering memodifikasi pola kebahasaan untuk 

merefleksikan pikiran-pikiran dan perasaan dari perwatakan khusus 

pada saat yang khusus pula. 

7) Sudut pandang 

Sudut pandang. Point of view, viewpoint, merupakan salah satu 

unsur fiksi yang oleh Stanton digolongkan sebagai sarana cerita, 

literary device. Walau demikian, hal itu tidak berarti perannya dalam 

fiksi tidak penting. Sudut pandang harus=lah diperhatikan 

kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan sudut pandang akan 

berpengaruh terhadap penyajian sastra. Reaksi afektif pembaca 

terhadap sebuah cerita fiksi pun dalam banyak hal akan dipengaruhi 

oleh bentuk sudut pandang.  Sudut pandang dalam teks fiksi 

mempersoalkan: siapa yang menceritakan, atau: dari posisi mana 

(siapa) peristiwa dan tindakan itu dilihat. Dengan demikian, pemilihan 

bentuk persona yang dipergunakan, di samping memengaruhi 

perkembangan cerita dan masalah yang diceritakan, juga kebebasan 



57 

dan keterbatasan, ketajaman, ketelitian, dan keobjektifan terhadap hal-

hal yang diceritakan.66  

Sudut pandang, point of view, menunjuk pada cara sebuah 

cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang 

dipergunakan pengarang sebagai saran untuk menyajikan cerita dalam 

sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dengan demikian, sudut pandang 

pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara 

sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. 

Segala sesuatu yang dikemukakan dalam cerita fiksi memang milik 

pengarang, yang antara lain berupa pandangan hidup dan tafsirannya 

terhadap kehidupan. Namun, kesemuanya itu dalam cerita fiksi 

disalurkan lewat sudut pandang tokoh, lewat kacamata tokoh cerita 

yang sengaja dikreasikan.67 Sudut panjang memiliki hubungan 

psikologis dengan pembaca. Pembaca membutuhkan persepsi yang 

jelas tentang sudut pandang cerita. Pemahaman pembaca terhadap 

sebuah novel akan dipengaruhi oleh kejelasan sudut pandangnya. 

Pemahaman pembaca pada sudut pandang akan menentukan seberapa 

jauh persepsi dan penghayatan, bahkan juga penilaiannya terhadap 

novel yang bersangkutan.68 

                                                 
66 Ibid., 336. 
67 Ibid., 338. 
68 Ibid., 341. 
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8) Tema 

Puncak dalam mempelajari novel sebenarnya menemukan 

kesimpulan dari seluruh analisis fakta-fakta dalam cerita yang telah 

dicerna. Kesimpulan itulah yang disebut orang sebagai ‘tema’. 

Beberapa novel sering temanya cukup jelas cukup jelas, misalnya 

dalam Siti Nurbaya karya Marah Rusli (bahwa pernikahan yang 

dipaksakan secara sepihak akhirnya akan berantakan); Harimau! 

Harimau! Karya Mochtar Lubis (bahwa kejahatan itu betapapun rapi 

dan rapat disimpan akhirnya akan terbongkar juga); atau timbulnya 

konflik yang tak terelakkan antara yang lama dan yang baru di tengah-

tengah masyarakat yang sedang berubah seperti nampak dalam 

Canting karya Arswendo Atmowiloto. Namun tema itu tidak selalu 

teridentifikasi dengan mudah, misalnya di dalam novel Khotbah di 

Atas Bukit karya Kuntowijoyo, atau Merahnya Merah karya Iwan 

Simatupang.69 

Untuk menemukan tema sebuah karya fiksi, haruslah 

disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-

bagian tertentu cerita. Walau sulit di tentukan secara pasti, tema 

bukanlah makna yang terlalu ”disembunyikan”, namun belum tentu 

juga dikemukakan secara eksplisit. Tema sebagai makna utama sebuah 

                                                 
69 B. Rahmanto, Metode Pengajaran Sastra, 75. 
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karya fiksi tidak (secara sengaja) disembunyikan karena justru hal 

inilah yang ditawarkan kepada pembaca. Namun, tema merupakan 

makna keseluruhan yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan 

”tersembunyi” di balik cerita yang mendukungnya. Sebagai sebuah 

makna, pada umumnya tema tidak dilukiskan, paling tidak pelukisan 

yang secara langsung atau khusus. Eksistensi dan atau kehadiran tema 

adalah terimplisit dan merasuki keseluruhan cerita, dan inilah yang 

menyebabkan kecilnya kemungkinan pelukisan secara langsung 

tersebut. Hal ini pulalah antara lain yang menyebabkan tidak 

mudahnya penafsiran tema. Penafsiran tema (utama) diprasyarati oleh 

pemahaman cerita secara keseluruhan. Namun, adakalanya dapat juga 

ditemukan adanya kalimat-kalimat (atau: alinea-alinea dan 

percakapan) tertentu yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang 

mengandung tema pokok.70 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap proses 

pengajaran karena menjadi acuan seluruh langkah-langkah dalam proses 

tersebut. Di samping itu, ia juga sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan 

proses pengajaran.71 Tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju, 

                                                 
70 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Sastra, 116. 
71 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press: 2009), 

13. 
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dicapai dan sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala 

aktivitas dan kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, 

tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan 

usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan lain.72 

Adapun tentang pendidikan, pendidikan adalah sebuah sebuah 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan 

oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik, 

demi terciptanya insan kamil.73 Pendidikan ialah proses internalisasi kultur ke 

dalam individu dan masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan 

sarana transfer ilmu pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses 

pengkulturan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Anak harus 

mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. 

Konsep pendidikan semakna dengan education, yang dalam bahasa latinnya 

educare. Secara etimologi, educare berarti melatih. Dalam istilah pertanian, 

kata educare berarti menyuburkan (mengolah tanah agar menjadi subur dan 

menumbuhkan tanaman yang baik). Pendidikan juga bermakna sebuah proses 

yang membantu menumbuhkan, mendewasakan, mengarahkan, 

                                                 
72 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011, 58. 
73 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa (Yogyakarta: Teras, 

2012), 82. 
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mengembangkan berbagai potensi agar dapat berkembang dengan baik dan 

bermanfaat.74 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki 

ciri Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih 

memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan AL-Qur’an dan hadis.75 

Dalam pandangan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, pendidikan Islam adalah 

sebuah proses untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna 

dan berbahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi 

pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, mahir dalam pekerjaannya, manis 

tutur katanya baik lisan atau tulisan. 76 Pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, 

berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya mewujudkan 

tujuan ajaran Allah.77  

Tujuan pendidikan agama di Indonesia adalah untuk memperkuat 

iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama 

yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan natar 

                                                 
74 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter…, 37.  
75 Sri Minati, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis-& Aplikatif-Normatif (Jakarta: 

AMZAH, 2013), 25. 
76 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan…, 23. 
77 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18. 
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umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.78 

Pendidikan Islam, memiliki tujuan yang salah satunya merupakan tujuan yang 

berfokus pada akhlak dan tingkah laku. Pendidikan Islam bertujuan untuk 

membentuk tingkah laku dan akhlak manusia yang sesuai dengan syari’at 

Islam. Di Indonesia pendidikan agama tidak dapat dipisahkan dari sistem 

pendidikan nasional. Banyak sekali tokoh-tokoh pemikir pendidikan Islam 

yang berasal dari Indonesia. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran 

mereka tentang sistem pendidikan Islam. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut 

adalah Hasan Langgulung.  

Hasan Langgulung lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Oktober 

1934. Pendidikan dasar dan menengah Islam dijalani di Ujung Pandang 

Setamat pendidikan B-1 Inggris. Ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Dar 

al-Ulum Universitas Kairo, 1962. Meraih ijazah diploma dalam sastra Arab 

modern dari Institute of Higher Arab Studies, Arab League-Cairo 1964, 

Diploma of Education dari Ein al-Syam University pada 1964, dan master 

dalam Psikologi dan Kesehatan Mental pada 1967 dengan tesis al-Murabiq 

Indonesia: Ittijabatuh wa Darajat Tawaffuq ‘Indah. Gelar Ph.D dalam 

psikologi diraih dari University og Georgia, Amerika Serikat, dengan disertasi 

berjudul A Cross-Cultural Study of Child Conception of Situational Causality 

in India, Western Samoa, Mexico and the United States di bawah bimbingan 

                                                 
78 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan…, 13. 
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E. Paul Torrence pada 1971. Hasan Langgulung termasuk pemikir yang 

produktif dan sangat memperhatikan bidang yang digelutinya, yakni 

psikologi, filsafat, dan pendidikan Islam.79 

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang memiliki empat macam fungsi, yaitu: (a) memindahkan nilai-nilai yang 

bertujuan memelihara Keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi 

syarat mutlak bagi kelanjutan hidup masyarakat dan peradaban. (b) mendidik 

anak agar beramal di dunia untuk memetik hasilnya di akhirat, (c) menyiapkan 

generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat 

pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan 

hidup masyarakat dalam memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan 

dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.80  

Pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang 

diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan menarik 

hasilnya di akhirat. Pendidikan berarti tidak sekadar Transfer of Knowlodge, 

tetapi juga transfer of value dan berorientasi dunia akhirat sebagai tujuannya. 

Pendidikan dari perspektif ajaran Islam adalah proses sepanjang hayat bagi 

                                                 
79 H.M. Taufik, dkk. Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta: Jendela, 2003), 178-179. 
80 Basri, Kapita Selekta Pendidikan, 18. 
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individu untuk mempersiapkan dirinya mampu mengaktualisasikan dirinya 

sebagai khalifah Allah di bumi ini.81 

Tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai oleh Hasan Langgulung 

yaitu pengembangan fitrah diri, baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara 

dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi 

pelaksanaan fungsinya sebagai Khalifah fi al-ardl. Tujuan pendidikan Islam 

harus dirumuskan sebagai arah yang akan dituju manusia secara esensi 

substansial, yakni kesempurnaan hidup sesuai citra bagi penciptaan 

manusia.82 

Menurut Hasan Langgulung, bahwa tujuan pendidikan Islam harus 

mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama, antara lain 1) 

fungsi spiritual, yaitu berkaitan dengan akidah dan iman. 2) fungsi psikologis, 

yaitu berkaitan dengan tingkah laku individu termasuk nilai-nilai akhlak yang 

mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna, 3) fungsi sosial, 

yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan 

manusia lain atau masyarakat, yang mana masing-masing mempunyai hak 

untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan seimbang.83  

                                                 
81 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 276-277. 
82 Nur Salimah, Konsep Pendidikan Islam Menurut Hasan Langgulung dalam 

salimahsalam.blogspot.com diakses pada 21 Mei 2018. 
83 Ibid., 115. 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam menurut Hasan Langgulung, agar dapat mencapai kesempurnaan hidup 

haruslah mampu mengakomodasi tiga fungsi utama dari agama yang meliputi 

1) fungsi spiritual, 2) fungsi psikologis, dan 3) fungsi sosial. 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

A. Biografi Penulis Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

Ma’mun Affany lahir di Tegal 21 September 1986, anak keempat dari 

empat bersaudara. Masuk Pondok Modern Darussalam Gontor pada usia 12 

tahun. Jenjang pendidikan di Pondok Gontor diselesaikan hingga S2 pada 

jurusan aqidah dan filsafat. Ma’mun Affany juga tercatat sebagai mahasiswa 

S3 di Univrsitas Darussalam, Gontor, Ponorogo. Ia juga aktif dalam Program 

Kaderisasi Ulama (PKU) yang diadakan oleh Gontor bekerja sama dengan 

MUI. Ma’mun Affany adalah seorang novelis dan penulis muda produktif serta 

penggiat pendidikan agama dan sosial. Ma’mun Affany dalam karyanya lebih 

sering menulis tentang cinta dan motivasi khusus wanita. Adzan Subuh 

Menghempas Cinta merupakan novel pertamanya yang sudah beredar luas di 

kalangan santri seluruh Indonesia (2006). Disusul novel Kehormatan di Balik 

Kerudung yang menjadi pertimbangan bagi perempuan dalam bersikap dan 

bertutur (2008). Novel tersebut sudah diangkat ke layar lebar dengan judul yang 

sama oleh Starvision (2011). 

Dilanjutkan dengan 29 Juz Harga Wanita yang menggambarkan 

tingginya derajat perempuan (2009). Dilengkapi dengan Satu Wasiat Istri untuk 

Lelaki yang mengandung pesan-pesan tajam kepada lelaki yang ingin mencintai 
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perempuan (2010). Ditambah lagi dengan Cemburu di Hati Penjara Suci yang 

mengajarkan bagaimana cinta perempuan terhadap laki-laki (2011). Banyak 

pembaca kemudian menikmati adanya potongan-potongan pelajaran yang 

dirasa lengkap ketika sudah membaca semua novel-novel cintanya. Doa Anak 

Jalanan menjadi novel motivasi bagi para remaja yang ingin menghargai arti 

hidup dan memaknainya secara lebih teliti (2012). 

Selain menulis, kini aktivitasnya lebih banyak untuk mengisi motivasi 

muslimah, pelatihan menulis, mengelola sekolah menulis online fiksi dan nin 

fiksi, dan menjadi Senior Manager di Yayasan Bina Qalam Surabaya, 

Indonesia, yakni sebuah yayasan yang bergerak di bidang penulisan. Ia juga 

terlibat sebagai Da’I di bawah naungan Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-

Falah Surabaya serta aktif mengisi seminar dan motivasi di kampus-kampus 

dan majelis ilmu. Untuk mendapatkan tulisan-tulisan pendeknya bisa kunjungi 

fanpage facebook di Ma’mun Affany. Di dalamnya berisi status-status menarik 

seputar dunia cinta remaja, wanita, pernikahan, dan keluarga.  

B. Unsur-unsur dalam Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

Unsur yang terdapat dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

meliputi beberapa hal, yaitu: tokoh atau penokohan, latar, alur dan plot, tema. 

1. Tokoh atau penokohan 

1) Wulan 
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Gadis asal kota Kediri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren di 

kota Ponorogo, pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. memiliki 

nama lengkap Wulandari Sukma Asti. Setelah menyelesaikan 

sekolahnya, Wulan melanjutkan kehidupannya dengan menjadi guru 

di sebuah Taman Kanak-Kanak dan Play Grup di pondok pesantren 

Modern “As-Sidq” demi kedekatan jarak maupun ikatan hati dengan 

adiknya, Lala, yang menuntut ilmu di pondok itu. Kecerdasannya dan 

kemampuannya ketika menjadi ustadzah membuat kepala sekolah 

berniat untuk menjadikannya menantu yang akhirnya Wulan 

dijodohkan dengan anak laki-lakinya. Wulan adalah seorang yang 

baik, ceria, dan penuh kasih sayang. 

2) Fandi 

Anak laki-laki pimpinan pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. 

Fandi juga seorang ustadz di pondok Modern “Al Ma’ruf”. Setelah 

melakukan kesalahan saat di Pondok, ayahnya memutuskan agar Fandi 

melanjutkan pendidikannya di Mesir selama 4 tahun. Fandi adalah 

seorang yang baik dan bertanggung jawab. 

3) Tina 

Anak perempuan pimpinan pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. 

Nama lengkapnya Tina Waida Nisa. Tina adalah adik perempuan 

Fandi dan sahabat terbaik Wulan. Sangat peduli, serta selalu 



69 

menemani dan menolong Wulan. Memiliki sikap yang ceria, banyak 

humor, ramah, dan bersahabat. 

4) Ida  

Salah satu santri putri di pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”, yang 

mengikuti organisasi pramuka di pondok tersebut, dan merupakan 

ketua organisasi pramuka. Ida adalah sahabat Wulan. 

 

 

5) Fatimah 

Sahabat Wulan di pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. Mendapat 

sebutan sebagai kolektor nomor karena banyak menyimpan kontak di 

handphonenya.  

6) Siti 

Teman Wulan di pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. Memiliki 

sikap peduli terhadap temannya. 

7) Ust. Rosyid  

Pimpinan dan pengasuh di pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf” 

yang sangat disegani seluruh masyarakat pondok. Berwibawa, 

berkharisma, dan bijaksana. Memiliki sikap yang tegas dan adil. 

8) Ibunya Tina (Istri Ust. Rosyid) 

Istri dari Ust. Rasyid dan merupakan ibu dari Fandi dan Tina. Selalu 

memperhatikan putra putrinya. 
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9) Ustadzah Farida 

Ustadzah yang mendapat gelar atau julukan “Ibu Kos” dari para santri 

pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf” karena ketegasannya saat 

menghukum santri yang melanggar peraturan. Memilki sikap yang 

tegas dan tidak mau dikalahkan. 

10) Ibunya Wulan 

Ibu dari Wulan dan Lala yang menderita sakit dan harus berada di kursi 

roda. Sangat sayang kepada kedua putrinya. Selalu memikirkan 

kebaikan putrinya dan memperhatikan pendidikan kedua putrinya 

dengan sangat baik. 

11) Lala  

Adik Wulan yang manis, pintar, berprestasi, menggemaskan, shalihah 

dan berbakti kepada orang tua dan kakaknya. Nama lengkapnya adalah 

Najma Sukma Laila. Lala diajak kakaknya pindah rumah dan sekolah. 

Kemudian dia diminta kakaknya untuk bersekolah di pondok Modern 

“As-Sidq” dan ditemani kakaknya yang berprofesi sebagai ustadzah di 

sana. 

12) Bi Salma 

Bibi dari Wulan dan Lala yang memiliki kasih sayang yang besar 

kepada mereka berdua. Melindungi dan mengusahakan yang terbaik 

untuk kedua keponakannya. 

13) Jazil 
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Nama lengkapnya Jazil Ismail. Suami dari Wulan. Jazil dijodohkan 

dengan Wulan oleh ayahnya. Memiliki sifat yang baik hati dan 

bertanggung jawab. 

14) Pak Saeful 

Ketua dua yayasan Ar-Rahman yang menjodohkan anaknya dengan 

perempuan pilihannya yaitu, Wulan.  

 

 

15) Pak Hadi 

Guru Agama di sekolah Lala di Kediri sebelum Lala pindah sekolah. 

Pak hadi merupakan seorang guru yang baik dan sering mengantarkan 

Lala pulang ke rumah setelah sekolah karena Wulan, kakaknya, telat 

menjemput Lala. 

16) Syifa 

Salah satu teman Wulan saat masih duduk di bangku Madrasah Aliyah 

di pondok pesantren Modern “Al-Ma’ruf”. 

17) Pak Imam 

Pak Imam bekerja sebagai sopirnya Syifa. Pak Imam adalah seorang 

yang murah senyum. 

18) Rika 

Teman sebangku Lala di sekolahnya. 

2. Latar yang Terdapat dalam Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 
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Awal peneliti tertarik membaca novel ini adalah karena banyaknya 

pembahasan mengenai pendidikan karakter. Novel ini berlatar belakang 

kehidupan santri di pondok pesantren. Penulis ingin mencari gambaran 

kisah dari karya sastra yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter. 

Novel ini mengangkat cerita tentang suka duka kehidupan di 

pondok pesantren. Pada awal cerita, Ma’mun Affany mencoba 

menggambarkan profil pondok pesantren dengan segala ciri khasnya. Para 

santriwati berjuang mengerti arti kehidupan dan menuntut ilmu di salah 

satu pondok pesantren di kota Ponorogo. Ma’mun Affany menceritakan 

kehidupan santri di pondok mulai sejak pagi sampai sampai malam. Selain 

itu, penulis juga memilih tempat lain sebagai pelengkap ceritanya. Di 

samping latar tempat yang lebih dominan ditunjukkan di pondok pesantren, 

dalam novel ini juga memilih latar tempat lain seperti rumah Wulan di 

Kediri, Rumah Syifa di Solo, pondok pesantren As-Sidq terminal, dan 

rumah makan sekitar pondok pesantren Al-Ma’ruf. 

3. Cerita  yang Terdapat dalam Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

Dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta menyajikan kepada 

pembaca sebuah cerita ayang sangat menarik. Cerita dalam novel ini dapat 

membuat pembacanya penasaran dan ingin terus membacanya sampai 

akhir cerita. Dengan cerita yang mengesankan, menjadikan novel ini tidak 

membuat pembaca merasa bosan. Cerita yang sulit ditebak akhir ceritanya, 
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membuat pembaca semakin tertarik untuk menyelesaikan membaca novel 

tanpa melewati bagian cerita yang lainnya. 

Pembaca akan dibawa penulis untuk lebih memasuki cerita yang ada 

sehingga dapat terbawa suasana dengan berbagai cerita yang diolah 

sedemikian rupa. Suasana yang ditampilkan dalam novel ini dapat menarik 

pembaca untuk ikut merasakan pengalaman perasaan yang digambarkan 

penulis pada setiap kisah dari tokohnya. Pembawaan cerita yang baik dan 

dengan alur yang jelas, menjadikan novel ini memilki nilai keindahan yang 

dapat membuat para pembaca terkesan dengan jalan cerita-ceritanya. 

4. Plot 

Novel ini merupakan salah satu karya apik dari Ma’mun Affany 

setelah beberapa novel karangannya yang lain seperti, Kehormatan di Balik 

Kerudung, 29 Juz Harga Wanita, Satu Wasiat Istri Untuk Lelaki, Doa Anak 

Jalanan, Cemburu di Hati Penjara Suci, Catatan Muslimah Sebelum 

Menikah, dan Resep Ajaib Menulis Novel. Novel ini memiliki alur yang 

jelas. Ma’mun Affany menceritakan dengan baik setiap kisah secara 

berurutan dalam novel ini. Dari 22 judul kisah yang ceritanya saling 

berhubungan dalam novel ini membuktikan adanya plot dan alur yang 

jelas. Setiap satu kisah berlanjut dengan kisah yang lainnya. 

5. Bahasa  
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Dalam novel ini, menggunakan bahasa yang komunikatif dan 

sesuai dengan latar tempat yang ditampilkan dalam novel ini. Bahasa yang 

digunakan dalam dialog tokoh sangat menyenangkan dan bersahabat. 

Dialog tokoh santriwati dalam sebuah pondok pesantren pada novel 

tersebut disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh santriwati di 

pondok pesantren dalam kehidupan nyata. Pembaca akan sangat mudah 

memahami apa yang dimaksudkan Ma’mun Affany dari penggunaan 

bahasa yang digunakannya dalam menceritakan setiap peristiwanya. Gaya 

bahasa yang mudah ditangkap dan dipahami pembaca, membuat novel ini 

dapat diterima dengan baik.   

6. Sudut pandang 

Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang 

ketiga serba tahu. Penulis memposisikan dirinya sebagai orang ketiga yang 

menceritakan segala kisah dalam novel ini. sudut pandang orang ketiga 

serba tahu adalah penulis menggunakan kata ganti “ia” atau “dia” atau 

bahkan menggunakan sebutan nama dari tokoh utama maupun tokoh yang 

lainnya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu menjadikan penulis 

sebagai orang yang serba tahu segalanya tentang tokoh-tokoh yang ada 

dalam novel tersebut. Mulai dari kehidupan, sikap, sifat, kebiasaan, watak, 

pikiran, perasaan, pengalaman, dan juga mengetahui latar belakang suatu 

kejadian yang dimunculkan dalam cerita pada novel tersebut. 
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7. Tema  

Tema yang diangkat dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

adalah tentang percintaan. Dalam novel diceritakan bahwa salah satu 

santriwati pondok pesantren Al-Ma’ruf yang kemudian saling jatuh cinta 

dengan putra pimpinan pondok pesantren. Demi menjaga hubungan dan 

rasa cinta mereka, banyak sekali rintangan yang harus dilewati keduanya. 

Meski berakhir dengan ketidakbersatuan, namun perjuangan mereka dalam 

cinta dan mengendalikan perasaan sangat mengesankan bagi peneliti. 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Adzan Subuh Menghempas 

Cinta 

Sebelum memaparkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta, penulis akan membahas sekilas 

tentang novel Adzan Subuh Menghempas Cinta.  

1. Konteks Pembuatan Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta adalah novel remaja yang 

bercerita tentang kehidupan asmara dalam sebuah pesantren. Novel ini 

merupakan novel pertama yang di tulis oleh Ma’mun Affany. Hobi menulis 

dan membuat cerita serta pengalaman hidupnya dalam pondok Pesantren 

Modern Darussalam Gontor menjadi latar belakang dibuatnya novel ini. 

Tidak ada latar belakang khusus, hanya hobi dan pengalaman hidup di 
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pesantren yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah cerita dan akhirnya menjadi novel pertamanya.  

Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta lahir dengan konteks 

pesantren yang kental. Dalam novel ini paling banyak diimaginasi dari 

Pondok Modern Darussalam Gontor karena pengalaman hidup Ma’mun 

Affany yang pernah menuntut ilmu di Pondok tersebut.  

2. Motif Pembuatan Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

Motif dari pembuatan novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

adalah penulis novel ini ingin menyampaikan pesan bahwa “Hidup di 

Pesantren jangan membangun hubungan cinta, pasti kandas”. Novel Adzan 

Subuh Menghempas Cinta merupakan novel remaja yang ditujukan untuk 

santriwati dan siapa saja yang ingin mengetahui tentang kehidupan 

santriwati. Novel ini banyak di minati oleh kalangan santri. Sudah terjual 

kisaran 8000 eksemplar sejak tahun 2006 sampai 2018, dan konsumen 

terbanyak adalah dari kalangan santri. 

Kemudian penulis akan mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta disesuaikan dengan 18 

nilai pendidikan karakter bangsa yang dikembangkan oleh Badan Pendidikan 

Nasional, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
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prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Dibawah ini dipaparkan penggalan-penggalan teks dalam novel yang 

mengandung makna dari setiap nilai karakter, sebagai berikut: 

No  Nilai karakter Teks dalam novel Kata kunci  

1 Religius  “Map telah siap di 
tangan, tidak lupa Wulan 
membukanya untuk 
memastikan tanda tangan 
ketua, sekretaris, bahkan 
tanggal yang tertera. 
Sesaat ia mengucap 
“Bismillahirrahmanirrahi
m” tapi pikirannya 
mempertanyakan “Di 
mana Tina sekarang?” 
(halaman 10-11). 
 
“Perlahan mereka 
melepas sandal setibanya 
di beranda rumah Bapak 
Pimpinan, basmallah 
terucap di bibir sebelum 
melangkah, pelan 
langkah mereka tapakkan 
di teras, hatinya berdebar 
lebih kencang seiring 
pintu berada tepat di 
depan, Wulan menghirup 
nafas dalam-dalam, aura 
wibawa, dan kharisma 
Kyai Rosyid benar-benar 
menggugah perasaan. 
Sedangkan Tina tidak 
memiliki rasa khawatir 
sedikitpun.” (halaman 
13-14). 

Mengucap 
Bismillahirrahmanirrahi
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengawali kegiatan 
dengan mengucap 
basmallah. 
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““Allahu Akbar…” 
adzan isya terdengar, 
Wulan kembali 
mengenakan kerudung 
untuk mengambil air 
wudlu di kamar mandi 
samping asrama. Di 
pondok, jika ingin keluar 
dari kamar, walaupun 
hanya satu langkah dari 
pintu, harus tetap 
menutup auratnya, 
apalagi ke kamar mandi.” 
(halaman 28). 
 
“Ketika sampai di 
masjid, 
“Bismillahirrahmanirrahi
m” dengan khidmat 
Wulan memakai 
mukenah. Sajadah 
dihamparkan, shalat 
sunnah ia kerjakan 
menunggu iqomat 
terdengar. Seketika 
iqomat terdengar, semua 
jama’ah berdiri, dengan 
khusu’ melaksanakan 
takbir sebagai awal 
pertemuan dengan sang 
Khaliq.” (halaman 29) 
 
“Entah kenapa saat itu 
Wulan meneteskan air 
ata dalam sujudnya, 
memohon do’a demi 
ketenangan hatinya. 
Setelah salam, Wulan 
putar tasbih di tangan 
mengiringi dzikir 
mengharap rahmat Illahi 

 
Adzan terdengar dan 
segera mengambil air 
wudlu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengawali kegiatan 
dengan mengucap 
basmallah. 
 
Shalat sunnah sembari 
menunggu iqamat. 
 
Iqomat terdengar, semua 
jamaah melaksanakan 
shalat dengan khusu’. 
 
 
 
 
 
 
 
Berdoa demi ketenangan 
hati. 
 
Dzikir mengharap rahmat 
Allah Swt. 
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Rabbi, “Astagfirullah, 
Subhanallah, 
Alhamdulillah, Allahu 
Akbar.” (halaman 30). 
 
“Ketika semua telah 
selesai, riuh jama’ah 
hendak turun dari masjid 
membahana, langkah 
kaki ratusan santri wati 
menghentak, tapi Wulan 
masih duduk 
memanjatkan do’a, ia 
sama sekali tidak 
memikirkan aktivitas 
santriwati setelah itu, 
tangannya menengadah 
ke atas berhias tasbih di 
telapak tangan kanannya, 
ia berulang-ulang dengan 
dua katup bibir manisnya 
berdo’a, “Yaa muqollibal 
quluub, tsabbit qalbii 
‘ala dinika, wa tsabbit 
qolbii ‘ala too’atika.” 
(halaman 30). 
 
“Melihat isi sms, Wulan 
tersenyum, membacanya 
berulang-ulang, 
kemudian membuka sms 
pertama. Wulan 
menyadari ada kaitan di 
antara keduanya, seakan 
sebuah ajakan untuk ta’at 
kepada-Nya, isi sms itu 
benar-benar mulia jika 
tanpa meneliti niat 
pemberi sms 
sesungguhnya.” (halaman 
44). 
 

 
 
 
 
 
Memanjatkan doa dan 
sama sekali tidak 
memikirkan aktivitas 
lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajakan untuk taat 
kepada-Nya. 
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“Sms itu mengajak 
Wulan berpikir, 
mencermati makna, dan 
mendalami kandungan di 
dalamnya. Selama lima 
tahun di pondok, baru 
tiga hari ini Wulan 
mendapat pesan begitu 
bermakna, merasuk jiwa, 
dan mengingatkan 
kepada sang Kuasa. 
Entah mengapa Wulan 
menganggap sms itu 
begitu berharga, apakah 
benar-benar karena 
isinya, atau karena 
pengirimnya? Wulan pun 
berdo’a setelah 
menghadap sang Kuasa 
di keheningan malam, 
”Allahumma inni 
a’uudzubika min qolbin 
laa yakhsya’, wa min 
du’aain laa yusma’, wa 
min nafsin laa tasyba’, 
wa min ‘ilmin laa yanfa’, 
a’uudzubika min 
haaulaail arba’.” 
(halaman 45) 
 
“”Allahuakbar 
Allahuakbar…” adzan 
subuh menyeruak 
keheningan malam dari 
masjid seberang. Wulan 
bergegas sholat di 
mushola stasiun kereta, 
sedangkan Fandi 
menunggui tasnya. 
(halaman 135). 
 

Mendapatkan pesan yang 
bermakna, merasuk jiwa, 
dan mengingatkan 
kepada sang Kuasa. 
 
Berdoa setelah 
menghadap sang Kuasa 
di keheningan malam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergegas sholat ketika 
sudah mendengar adzan. 
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“Pernah suatu waktu, 
kakaknya bangun 
kesiangan sedangkan 
Lala lebih awal, 
kemudian Lala 
membangunkan 
kakaknya yang terlelap di 
atas ranjang, yang 
membuat kakaknya akan 
selalu sayang kepadanya 
adalah kata-kata yang 
terucap dikala 
membangunkan, bukan 
“Kak Lala lapar” namun, 
“Kak ayo kita sholat 
subuh bersama.” 
Siapapun yang menerima 
sapaan itu pasti tidak 
akan bisa menutup mata, 
kecuali seorang yang 
tidak memikirkan hidup 
akhiratnya.” (halaman 
161). 
 
“Ketika adzan subuh 
terdengar mengalahkan 
desiran angin, Fandi 
segera bangun 
mengambil air wudlu.” 
(halaman 262). 

Ajakan “ayo sholat 
bersama” tidak akan bisa 
menutup mata seseorang, 
kecuali seseorang yang 
tidak memikirkan hidup 
akhiratnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika Adzan subuh 
terdengar segera bangun 
mengambil air wudlu. 
 
 

2 Jujur  “”Sebenarnya, Wulan 
hanya ingin kakak bisa 
jujur kepada Wulan 
dalam segala hal,” Wulan 
berharap. “Lan, aku tadi 
sudah mengatakan hal 
yang sesungguhnya. 
Pulsaku habis,” Fandi 
menjelaskan.” (halaman 
104-105). 
 

Jujur dalam segala hal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak perlu berbohong. 
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““Tidak usah bohong! 
Jujur saja dengan Ayah,” 
Ayahnya berharap. Fandi 
mendengar itu mengerti, 
yang diharapkan darinya 
sebuah kejujuran, 
“Mengantarkan 
santriwati pulang yah.”” 
(halaman 138-139). 
 
““Lan, ana sebenarnya 
rindu banget sama kamu, 
tapi an gak tau harus 
mengungkapkannya…” 
Tina jujur.” (halaman 
266) 
 
““Jangan pura-pura 
mas,” kata-kata Wulan 
lemas, seolah memohon 
belas kasihan. “Benar 
Lan, aku tidak mengerti. 
Hanya itu yang ada di 
tanganmu, tidak aku 
kurangi,” Jazil tidak 
pura-pura.” (halaman 
284). 
 
“”Mas, aku hanya 
meminta untuk bertemu, 
bukan untuk menyatu 
dan berpisah dengan 
Mas. Aku hanya ingin 
meminta maaf padanya 
Mas,” Wulan jujur.” 
(halaman 289). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jujur  
 
 
 
 
 
 
Jangan berpura-pura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jujur  
 
 
 
 
 
 

3 Toleransi  - - 

4 Disiplin “Pramuka di pondok Al-
Ma’ruf yang sering 
disingkat sendiri oleh 
santriwatinya dengan 

Tidak memperhatikan 
pembelajaran akan 
dikeluarkan dengan 
hukuman. 
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“Al-Ma”, selalu 
membuat santriwati 
mengucurkan peluh, 
malam semuanya 
berkumpul di kelas-kelas 
mendengarkan pembina 
mengajarkan teori, yang 
ngantuk dikeluarkan 
dengan hukuman berdiri 
satu kaki di samping 
pintu kelas.” (halaman 
5). 
 
“Pagi belum selesai 
makan di dapur, kakak 
pembina putri sudah 
menjemput dengan 
memukulkan rotan ke 
dinding “Prakk!!! 
Prakk!!!”, teriakan 
menghitung mundur 
sepuluh angka lantang 
menelusup setiap dindng 
dapur “Sepuluh! 
Sembilan! Delapan!...” 
yang telat jangan 
berharap kaki tidak 
pegal, karena santri harus 
push up dua puluh kali 
plus jalan jongkok dari 
pintu gerbang asrama 
menuju kelas, padahal 
jaraknya lebih dari 100 
meter, sedangkan 
santriwati harus berlari 
menaiki tangga gedung 
kelas yang bertingkat tiga 
kemudian turun kembali 
sebanyak dua kali.” (5-
6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlambat akan 
mendapat hukuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Kerja keras ”Di balik pintu jeruji 
besi, seribu santri tinggal 

Kerja keras 
menyelesaikan pekerjaan. 
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di enam gedung saling 
bertatapan beberapa 
tertidur pulas di lantai 
kamar beralas kasur 
setipis karpet. Mereka 
tidur berjejer seperti ikan 
laut dipanggang. Ada 
yang mencuci setumpuk 
pakaian di tengah-tengah 
deretan kamar mandi, 
peluh belasan santriwati 
berjejer membungkuk 
memeras pakaian 
mengucur, meski dua 
puluh pancuran air dari 
slang tak berkran 
mengalir deras cipratkan 
kedinginan.” (halaman 
2). 
 
”Kadang saat ujian 
datang tidak jarang para 
santriwati belajar di 
depan kamar dengan 
menyandar dinding 
berteman secangkir kopi 
dan sedikit makanan 
sampai tengah malam, 
sesekali di saat jarum 
pendek jam tegak ke atas 
ada yang masih berjalan-
jalan membaca keras 
untuk menghafal 
mengelilingi beberapa 
gedung, namun ada juga 
yang duduk 
membungkuk di teras 
kamar hingga kening 
menyentuh lantai karena 
rasa kantuk.” (halaman 
66). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belajar dengan keras. 
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”Semua bersiap 
memasuki ruangan ujian, 
bertiga berjalan bersama 
sembari membaca. Ida 
menghafal dengan suara 
lantang, Fatimah cukup 
menggerakkan bibir, lain 
halnya dengan Tina, ia 
dengan gugup 
membolak-balik halaman 
diiringi anggukan seakan 
menemukan benih 
keberhasilan.” (halaman 
92-93). 

Berusaha keras 
mempersiapkan diri 
untuk mengikuti ujian. 

6 Kreatif ”Pondok di kota 
Ponorogo kecamatan 
Saman desa Ngalir ini 
mempunyai ciri khas 
dengan kepramukaannya, 
selalu ceria, kreatif 
dengan lagu-lagunya, dan 
selalu menorehkan tinta 
emas di setiap acara.” 
(halaman 4). 
 
”Ia memeras otak hingga 
kering kerontang 
memikirkan cara tepat 
memohon maaf, karena 
harapan itu pupus, 
bahkan meninggalkan 
luka mendalam. Ia 
merasa memiliki dosa 
terbesar sepanjang 
hidupnya jika tidak bisa 
meminta maaf kepada 
ibunya.” (halaman 145). 

Selalu ceria dan kreatif 
dengan lagu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memeras otak untuk 
menemukan sebuah cara. 

7 Mandiri ””Bagaimana nanti 
malam?” tanya Tina 
perihal izin. ”Biar ana 
sendiri saja yang 
menghadap,” pinta 

Mengurus surat perizinan 
sendiri. 
 
 
 



86 

Wulan sembari berjalan 
untuk duduk di atas 
ranjang.” (halaman 22). 
 
”Setelah sholat maghrib, 
Wulan pergi ke rumah 
Ust Rosyid sendirian, dia 
memberanikan diri tanpa 
seorang teman, tidak 
sedikit pun hatinya gusar, 
berdasar pada 
pengalaman sehari 
sebelumnya, namun yang 
membuatnya putus asa, 
sesampai di halaman 
rumah Ust Rosyid mobil 
KIA Sedonna tidak 
tampak.” (halaman 24). 

 
 
 
 
Pergi sendirian tanpa 
seorang teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Demokratis ””Kalau ingin izin di 
luar, bukan di sini!” 
Ayahnya sedikit 
mengangkat suara. 
Wulan mendengarnya 
sedikit gentar, benar-
benar ustadz Rosyid 
tidak pandang apakah itu 
anaknya atau bukan, di 
depan matanya semua 
sama, Tina saja sebagai 
anaknya mendengar itu 
buru-buru keluar dari 
ruang tamu.” (halaman 
17-18). 
 
“Wulan sebenarnya tidak 
lepas pula dari kerinduan 
untuk selalu bertatap 
muka dengan adiknya. 
Kalau Wulan melewati 
kamar Lala, ketika itu 
juga Lala harus 
menganggapnya sebagai 

Baik anak atau bukan, di 
mata pemimpin semua 
adalah sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adik harus menganggap 
kakak sebagai ustadzah 
ketika berada di 
lingkungan pendidikan. 
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ustadzah, bukan sebagai 
kakaknya.” (halaman 
234). 

 
 

9 Rasa ingin tahu ”” Lan, kamu semalam 
kenapa ?” Tina 
membuka. 
”Eh, tadi izinnya 
gimana?” Wulan 
mengalihkan topik 
pembicaraan. 
”Lan, jawab dulu 
pertanyaanku!” Tina 
sedikit memaksa dengan 
merajut jemari Wulan.  
”Gak ada apa-apa,” 
Wulan menjawab. 
”Kalau gak ada apa-apa, 
kenapa kamu murung? 
Kamu lain dari 
biasanya,” Tina 
memancing. 
”Gak tau ah!” Wulan 
ketus.  
”Jujurlah Lan, ini ana, 
teman anti,” Tina 
kembali menekan. 
”Suerr, no problem,” 
Wulan juga tidak 
kalah.” (halaman 31-32). 
 
“Tumben rapi betul, mau 
kemana Fand? Ibunya 
yang sedang membaca 
qur’an di ruang depan 
bertanya.  
“Mau ke Tina, Mi,” 
tenang Fandi menjawab.  
“Tapi tidak biasanya 
kamu sewangi ini jika 
ingin bertemu adikmu,” 
Ibunya penasaran.  

Tidak puas dengan satu 
jawaban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak puas dengan satu 
jawaban. 
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“Sekali-kali kan gak 
papa, Mi,” Fandi 
beralasan. 
“Oh…” Ibunya 
mengalah, walau masih 
terdetik rasa penasaran.” 
(halaman 54). 
 
”Fandi kembali bertanya 
tentang seluk beluk 
kehidupan dari keluarga 
Wulan, adiknya hanya 
bisa menceritakan bahwa 
dia anak pertama dari dua 
bersaudara, ia begitu 
diharapkan oleh Ibunya, 
sebenarnya Wulan juga 
tidak menyangka jika 
ayahnya terlebih dahulu 
menghadap Sang Kuasa, 
padahal Ayah Wulan 
dalam keseharian begitu 
bugar, bahkan ada yang 
menyangka bahwa 
ayahnya terkena guna-
guna.” (halaman 61). 

 
 
 
 
 
 
 
Kembali bertanya. 
 
 

10 Semangat 
kebangsaan  

- - 

11 Cinta tanah air - - 

12 Menghargai 
prestasi 

”Penjaga sudah tahu di 
mana pemilik itu tinggal. 
Biasanya, tamu akan 
ditanya kelas dan asrama 
yang dijenguk, tapi untuk 
Wulan, sebatas nama 
sudah cukup, dan tidak 
asing lagi di telinga, 
karena pemilik nama itu 
memiliki pamor dalam 
segala hal. Pemenang 
lomba pidato satu 

Memiliki pamor dalam 
segala hal. 
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pondok, juara dua lomba 
melukis, pandai menari, 
ahli dalam pramuka, dan 
yang pasti kalau 
tersenyum membuat 
orang yang memandang 
terluka karena sayatan 
pesonanya.” (halaman 
56). 
 
”Di pondok, jika 
mendekati waktu ujian, 
segala aktivitas 
diberhentikan, olah raga, 
kursus, segala kegiatan 
ekstra, santriwati 
dilarang keluar, karena 
harus konsentrasi belajar. 
Hingga semua santriwati 
lebih sering pergi ke 
masjid membawa buku, 
bangun malam untuk 
mengadu, atau hanya di 
kamar menetap 
banyaknya buku yang 
belum dibaca dengan 
lesu.” (halaman 66). 
 
”Wulan juga harus 
merapikan pakaian 
adiknya sebelum sekolah, 
merapikan bukunya, 
menyiapkan tas dan 
mengingatkan untuk 
selalu mengerjakan PR 
dan belajar. Lala juga 
tidak bisa terus menerus 
lurus dalam jalan 
kebaikan, hingga 
seringkali Wulan 
mengingatkan dengan 
kemarahan sebab lelah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus mempersiapkan 
diri untuk menghadapi 
ujian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingatkan untuk 
terus belajar dan 
mengerjakan tugas. 
Tidak suka ketika adik 
tidak belajar. 
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lagi letih menjaga rumah 
dan melayani adik 
sendirian. Wulan sesekali 
berang jika masuk kamar 
adiknya setelah Isya 
ternyata ia tertidur 
sebelum belajar, tapi 
Wulan tidak tega 
membangunkan adiknya, 
melihat wajah mungil 
berhidung mancung 
terlelap di atas ranjang 
terlena dengan 
keempukan bantal, 
apalagi adiknya begitu 
erat memeluk guling 
berhias rambut terbias 
menutup wajah." 
(halaman 161-162). 
 
”Wulan sebenarnya 
bangga memiliki adik 
pendiam, penurut, namun 
selalu menjawab segala 
pertanyaan yang 
dilontarkan Ibu dan 
bapak guru padanya, 
bahkan Wulan bertanya-
tanya ketika Lala 
menangis sepulang 
sekolah, ia langsung 
masuk kamar tanpa 
mengucap salam, 
menutup pintu kencang 
layaknya membanting 
piring, menghempaskan 
badannya di atas ranjang 
dan mengusapkan air 
mata ke bantal di 
pelukan. Wulan 
mendekat, duduk di 
samping Lala, mengelus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedih ketika tidak 
mendapatkan prestasi 
tertinggi. 
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rambutnya seraya 
bertanya, ”Lala, kenapa 
menangis? Dimarahi Bu 
guru?” 
Lala gelengkan kepala, 
Wulan pun sekali lagi 
bertanya, ”Lalu kenapa?” 
”Lala kalah lomba cerdas 
cermat di tingkat 
kecamatan. Padahal…” 
Isak menghambat kata-
katanya, lalu melanjutkan 
kembali, ”Padahal, 
belnya sudah Lala pencet 
tapi ga’ bunyi.” Kontan 
Wulan mendengar itu 
tersenyum, ”Sudahlah 
ga’ papa. Tapi Lala juara 
kan?”  
Lala mengangguk 
berkali-kali. ”Juara 
berapa?” Wulan ingin 
tahu prestasi adiknya. 
”Juara dua.” Lala 
mengacungkan dua jari.” 
(halaman 163-164). 
 
””Lala di kelas sangat 
cerdas, semua Guru 
mengakuinya,” Pak Hadi 
memuji Lala, kemudian 
melanjutkan kembali 
kata-katanya, ”Bahkan 
pelajaran yang belum 
diajarkan dia sudah 
mengetahuinya, mungkin 
Mbak yang mengajarinya 
untuk menjadi anak yang 
baik, rajin, dan pintar.”” 
(halaman 182). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerdas, pintar, dan 
mengetahui pelajaran 
yang belum diajarkan. 
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”Alhamdulillah 
kecerdasan Lala masih 
terbukti di kelas, bahkan 
semua guru akan 
menganggukkan kepala 
seandainya ditanya nama 
”Lala”. Bagaimana tidak, 
untuk satu bait hafalan 
yang kebanyakan 
santriwati lain menghafal 
dalam waktu tujuh menit, 
Lala hanya butuh empat 
menit untuk 
mencemarkan bait itu 
dalam otaknya.” 
(halaman 233). 

 
Membutuhkan waktu 
sebentar untuk 
menghafal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Bersahabat/komun
ikatif 

””Oh…” Wulan mencoba 
tenang, menghilangkan 
raut muka takjub dan 
heran, kemudian 
mengalihkan perhatian 
dengan kembali bertanya 
mengenai perizinan. 
”Anti ditanya apa oleh 
Ustadz?” kini roman 
muka Wulan tampak 
lebih ceria. 
”Itu ga usah kamu 
pikirkan. Semuanya 
beres!” Tina pun senang 
wajah temannya 
mendekati seperti 
semula, namun sebelum 
beranjak, Tina 
memberikan titipan 
berupa surat.” (halaman 
32-33). 
 
”Malam itu Wulan sangat 
berterima kasih pada 
Syifa teman sekelasnya 
semasa Aliyah. Memang, 

Senang melihat temannya 
bahagia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahagia mengingat 
masa-masa 
menyenangkan bersama 
teman. 
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ia tidak begitu dekat 
dengan Syifa seperti 
persahabatannya dengan 
Ida, Fatimah, dan Tina, 
namun karena hati terikat 
rindu, kenangan sekecil 
apapun terasa manis 
untuk mereka berdua.  
Paginya, di rumah Syifa 
mereka berdua berbagi 
cerita, “Lan, kamu ingat 
tidak, waktu kita sama-
sama piket kelas. Kita 
ketika itu udah nyapu 
kan? Tapi kotorannya 
kita umpetin di balik 
pintu,” Syifa sembari 
tertawa mengenang.  
“Iya, padahal Ustadz 
Tamam sudah gak tau,” 
keceriaan Wulan sedikit 
merebak.” (halaman 
228). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Cinta damai “Saat berjalan pulang 
salah satu santriwati 
menabrak Tina yang 
sedang emosi 
“Brukkk!!!”, kontan 
santriwati itu dimarahi, 
“Kamu tahu tidak, kapan 
harus lari, kapan harus 
jalan!” Tina mengangkat 
suaranya dengan telunjuk 
menodong di antara 
mata. Untung Wulan 
buru-buru menenangkan 
dengan membisikkan 
“Sudah Tin, sudah…” 
Tina sejenak istighfar 
“AstagfirullahalAdhim”.  
“Tin, kenapa sih kamu 
emosi gitu? Lagi pula, itu 

Menenangkan teman 
yang sedang marah. 
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kan Ayah kamu juga,” 
Wulan mencoba 
menasehati.” (halaman 
19).  

15 Gemar membaca ”Satu-persatu beranjak 
dari tempat duduknya, 
ada yang masih 
merapikan buku ke 
dalam tas, ada yang 
masih mencari pena di 
kolong meja, ada juga 
yang masih mencatat 
pelajaran dari papan tulis. 
”La, aku pulang dulu ya,” 
Rika teman satu bangku 
Lala memohon pamit. 
”Iya,” Lala menjawab. 
Lala seperti biasanya 
membuka catatan, ia 
membaca sekilas 
setengah halaman 
rangkuman pelajaran IPA 
sebelum pulang, baginya 
hal itu lebih baik 
dibanding membaca 
berulang-ulang sebelum 
ujian. Karena hal ini pula 
ia sering pulang 
sendirian.” (halaman 
176-177). 
 
”Keesokan harinya, Tina 
pulang ke rumah, 
berharap kakaknya bisa 
membantu, lagi pula 
ayahnya semalam pergi 
ke Jakarta. Di ruang 
tamu, Fandi sedang 
duduk membaca buku, 
kakinya terbujur santai di 
atas meja, Tina 
menghampirinya, ia 

Membaca buku catatan 
kembali setelah pelajaran 
selesai lebih baik 
daripada membaca 
berulang-ulang ketika 
akan ujian. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengisi waktu santai 
dengan membaca. 
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langsung mengambil 
buku dari tangan Fandi, 
kemudian menutupnya 
dan meletakkan di atas 
meja.” (halaman 71). 
 
“Seketika pintu terbuka, 
dan terlihat seorang ibu 
berkerudung dengan 
rambut terlihat di ujung, 
ubannya sudah bersaing 
dengan rambut hitam, 
pipinya sedikit keriput, 
tapi tidak bisa 
menyembunyikan lesung 
jika tersenyum, di 
tangannya terlihat buku 
berjudul di puncak 
keimanan karya Imam Al 
Ghazali, tapi sayang ia 
tidak bisa berdiri, hanya 
bisa duduk terpaku di 
kursi roda.” (halaman 73-
74). 

 
 
 
 
 
 
Menjadikan buku sebagai 
teman duduk. 

16 Peduli lingkungan ”Langkahnya 
mengantarkan ke sebuah 
masjid, kubahnya begitu 
tegas menantang langit, 
halamannya bisa untuk 
sepak bola anak-anak 
desa, namun masjid 
bukanlah tujuannya, 
melainkan sebuah rumah 
di sampingnya. Rumah 
itu sangat mudah 
dikenali, pagar besinya 
hitam mengelilingi 
halaman, halamannya 
taman berhias kolam ikan 
dengan air mancur di 
tengahnya, pintu rumah 
bak gerbang, dan cat 

Merawat dan menghias 
rumah dengan baik. 
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yang melumuri tembok 
sedikit kebiru-biruan.” 
(halaman 73). 

17 Peduli sosial “Tapi belum sempat 
Wulan berjalan dua 
langkah, Tina celingukan 
ke bawah mencari 
sandalnya di halaman, 
“Eh Lan, sandal ana mana 
ya?” 
“Yassalam… kayak 
punya sandal aja, bilang 
aja kalau gak punya!” 
Wulan sudah terbiasa 
dengan segala alasan 
Tina. “Ambil saja sandal 
biru ana, tapi jangan 
yang putih, apalagi yang 
pink, letaknya di almari 
ana paling bawah, tapi 
awas jangan sampai 
berantakin pakaian ana di 
atasnya, apalagi sampai 
make parfum ana!” 
Wulan memberi 
peringatan.” (halaman 
12).  
 
“Di kamar Wulan, Tina 
sudah menunggu, ia 
duduk di meja belajar 
membaca buku sejarah 
peradaban Islam, “Lan, 
kamu kok kelihatan kusut 
gitu?” 
“Tau ah…” sederhana 
Wulan menjawab, 
badannya ia hempaskan 
ke atas ranjang memeluk 
erat bantal. 

Membantu teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolong menolong. 
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“Memangnya tidak 
disetujui?” Tina mencoba 
menebak. 
“Gimana mau disetujui, 
Ust Rosyidnya pergi!” 
Wulan mengeluh. 
”Tapi kamu hari ini 
benar-benar kusut banget 
Lan,” Tina tidak 
bercanda, ia mendekati 
Wulan di ranjang, 
mengelis pipi Wulan. 
”Entahlah,” Wulan 
sendiri tidak mengerti. 
”Sudahlah, biar ijin ana 
yang urus. Anti istirahat 
aja,” Tina mengulurkan 
pertolongan.” (halaman 
27-28). 

18 Tanggung jawab “Namun bagi pengurus 
pramuka yang tinggal di 
gedung empat belas 
agustus, hari jum’at 
bukanlah hari istirahat, 
bukan waktu tepat untuk 
duduk di atas sofa 
mendengarkan musik 
dari komputer, bukan 
pula waktu tiduran di atas 
ranjang membaca buku 
cerita, atau duduk di 
balik jendela memegang 
jerujinya untuk 
mengamati setiap 
santriwati yang berdiri 
sedikit membungkuk 
membaca koran di 
etalase belakang kamar, 
atau memeperhatikan 
setiap langkah santriwati 
yang berlari memegang 
raket. Hari jum’at bagi 

Pengurus pramuka 
bertanggung jawab 
melatih pasukan pramuka 
meski hari libur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

mereka adalah waktu 
untuk melatih pasukan 
pramuka khusus, 
menyiapkan mereka di 
depan gedung dengan 
suara lantang 
“Siaaaaap!!! Grakkk!”. 
Menyuruh mereka 
lencang kanan agar rapi 
berbanjar, memukuli 
telapak tangan setiap 
anggota yang terlambat, 
dan memperhatikan 
anggota satu persatu dari 
ujung kepala hingga 
ujung kaki dengan tangan 
memegang dua bilah 
tongkat semaphore.” 
(halaman 2-3). 
 
“Dalam perjalanan, 
mereka berdua tidak 
saling bertanya tentang 
acara yang akan 
diajukan, Wulan 
membuka-buka map, 
sedangkan Tina sembari 
tersenyum berjalan. 
Memang dalam pikiran 
mereka, yang terpenting 
menghadap Bapak 
Pimpinan terlebih 
dahulu, urusan ditolak, 
dimarahi, bahkan disuruh 
mengoreksi itu urusan 
nanti.” (halaman 13). 
 
“Map biru berisi surat 
izin di atas almari diraih 
dan dilihat kembali, di 
hatinya tidak ada sedikit 
pun perasaan takut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab 
menghadap dan 
mengajukan surat 
perizinan kepada 
pimpinan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak akan kembali 
sebelum mendapat izin. 
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menghadap Bapak 
Pimpinan, hanya ada satu 
tekad “Maju dan tidak 
akan kembali sebelum 
tanda tangan tercoreng 
hitam di atas putih.”” 
(halaman 22). 
 
 “Namun saat Lala jatuh 
sakit, rasa tidak tega dan 
kewajiban sebagai kakak 
untuk menjaga lebih 
menonjol dibanding 
segala prinsip dalam 
otaknya. Bagaimana 
mungkin kakak 
membiarkan adik yang 
masih belum mengerti 
benar akan arti 
kehidupan sendirian 
melawan penyakit, atau 
hanya melihat Lala 
terbaring di atas kasur 
berselimut, berwajah 
pucat, bibir pecah, 
dengan kening tersandar 
handuk kecil basah.” 
(halaman 234). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kewajiban sebagai 
seorang kakak tidak bisa 
dikesampingkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dari 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa, hasil pengamatan penulis 

hanya menemukan 15 nilai karakter yang terdapat dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany. Nilai karakter toleransi, semangat 

kebangsaan, dan cinta tanah air tidak terkandung dalam novel yang bercerita 

tentang kehidupan santriwati tersebut.  
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D. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dengan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Hasan 

Langgulung 

Tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai oleh Hasan Langgulung 

yaitu pengembangan fitrah diri, baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara 

dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi 

pelaksanaan fungsinya sebagai Khalifah fi al-ardl.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, tujuan pendidikan Islam harus 

mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama, antara lain: 

1) Fungsi spiritual, yaitu berkaitan dengan akidah dan iman.  

2) Fungsi psikologis, yaitu berkaitan dengan tingkah laku individu termasuk 

nilai-nilai akhlak yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih 

sempurna,  

3) Fungsi sosial, yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan 

manusia dengan manusia lain atau masyarakat, yang mana masing-masing 

mempunyai hak untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan 

seimbang. 

Relevansi dari nilai-nilai dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta dengan 

tujuan pendidikan Islam menurut tiga fungsi utama agama menurut Hasan 

Langgulung akan dipaparkan dalam tabel berikut: 
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Tujuan pendidikan Islam yang 
memuat tiga fungsi utama dari 
agama menurut Hasan 
Langgulung. 

Nilai karakter dalam novel Adzan 
Subuh Menghempas Cinta 

Fungsi Spiritual Religius 

Fungsi Psikologis Jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
menghargai prestasi, gemar membaca, 
dan tanggung jawab 

Fungsi Sosial Demokratis, bersahabat/komunikatif, 
cinta damai, peduli sosial, dan peduli 
lingkungan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Nilai Karakter yang Terkandung dalam Novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta 

1. Religius 

Nilai yang pertama yaitu religius. Religius adalah pemikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan 

dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.  Berdasarkan paparan data 

pada bab tiga, Ma’mun Affany dalam novelnya lebih menceritakan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan religi. Hal ini dikarenakan 

latar tempat yang digunakan Ma’mun Affany dalam novelnya adalah 

pondok pesantren.   

a. Mengucapkan Basmallah sebelum melakukan sesuatu 

Mengucapkan basmallah sebelum melakukan sesuatu adalah hal 

yang sangat baik untuk diterapkan. Mengawali kegiatan dengan 

menyebut nama Allah Swt. akan menjadikan kegiatan tersebut penuh 

berkah dan rahmat dari Allah Swt. Allah Swt. mengajarkan kepada 

para Nabi untuk mengawali setiap tindakan dengan basmallah. Hal 

tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surat Huud ayat 41 dan surat An-

Naml ayat 30. 

102 



103 

Huud 41.  

                           

“Dan Nuh berkata: ”Naiklah kamu sekalian dalamnya dengan 
menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya”. 
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
 
An-Naml 30. 

                    

“Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.”  

Dalam awal cerita, Ma’mun Affany banyak menceritakan tokoh 

dalam novel yang selalu mengucapkan basmallah ketika hendak 

memulai melakukan sesuatu. Seperti pada penggalan teks berikut yang 

menunjukkan “Sesaat ia mengucap “Bismillahirrahmanirrahim””. 

“Map telah siap di tangan, tidak lupa Wulan membukanya untuk 
memastikan tanda tangan ketua, sekretaris, bahkan tanggal yang tertera. 
Sesaat ia mengucap “Bismillahirrahmanirrahim” tapi pikirannya 
mempertanyakan “Di mana Tina sekarang?” 

 

Selain dari penggalan cerita tersebut, Ma’mun Affany kembali 

menceritakan tokoh dengan kebiasaan mengucap basmallah dalam 

penggalan cerita berikut:  
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1) “Perlahan mereka melepas sandal setibanya di beranda 
rumah Bapak Pimpinan, basmallah terucap di bibir sebelum 
melangkah, pelan langkah mereka tapakkan di teras, hatinya 
berdebar lebih kencang seiring pintu berada tepat di depan, 
Wulan menghirup nafas dalam-dalam, aura wibawa, dan 
kharisma Kyai Rosyid benar-benar menggugah perasaaan. 
Sedangkan Tina tidak memiliki rasa khawatir sedikitpun.” 

2) “Ketika sampai di masjid, “Bismillahirrahmanirrahim” 
dengan khidmat Wulan memakai mukenah. Sajadah 
dihamparkan, shalat sunnah ia kerjakan menunggu iqomat 
terdengar. Seketika iqomat terdengar, semua jama’ah 
berdiri, dengan khusu’ melaksanakan takbir sebagai awal 
pertemuan dengan sang Khaliq.” 
 

Analisis teks: berdasarkan teks di atas, dianalisis bahwa, 

sebelum melakukan sesuatu, Wulan selalu mengucapkan 

“bismillahirrahmanirrahim”. Terlihat dari penggalan cerita di atas 

bahwa ketika Wulan hendak menemui Bapak Pimpinan, wulan 

mengucapkan basmallah. Dan ketika sampai di beranda rumah Bapak 

Pimpinan Wulan mengucapkan basmallah. Selain dari menemui Bapak 

Pimpinan, Wulan juga mengucapkan basmallah ketika hendak 

mengenakan mukena sebelum memulai shalat.  

b. Shalat Tepat Waktu 

Shalat adalah rukun Islam yang kedua. Shalat lima waktu 

merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Ketika sudah masuk waktu 

shalat, maka setiap Muslim di anjurkan untuk segera melaksanakan 

shalat. 
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1) ““Allahu Akbar…” adzan isya terdengar, Wulan kembali 
mengenakan kerudung untuk mengambil air wudlu di kamar 
mandi samping asrama. Di pondok, jika ingin keluar dari 
kamar, walaupun hanya satu langkah dari pintu, harus tetap 
menutup auratnya, apalagi ke kamar mandi.” 

2) “”Allahuakbar Allahuakbar…” adzan subuh menyeruak 
keheningan malam dari masjid seberang. Wulan bergegas 
sholat di mushola stasiun kereta, sedangkan Fandi 
menunggui tasnya.  

3) “Ketika adzan subuh terdengar mengalahkan desiran angin, 
Fandi segera bangun mengambil air wudlu.” 

 

Analisis teks: dari tiga penggalan cerita di atas, Ma’mun Affany 

menggambarkan tokoh dalam ceritanya ketika sudah terdengar adzan 

sebagai panggilan untuk melaksanakan shalat, maka tokoh tersebut 

segera mengambil wudlu dan melaksanakan shalat.  

c. Mengajak Shalat Berjamaah 

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan oleh minimal 2 

orang atau lebih. Dimana salah satu menjadi imam dalam shalat. 

Melaksanakan shalat secara berjamaah lebih dianjurkan daripada 

melaksanakan shalat sendirian (munfarid). Shalat berjamaah dapat 

dilakukan di masjid maupun di rumah.  

“Pernah suatu waktu, kakaknya bangun kesiangan 
sedangkan Lala lebih awal, kemudian Lala membangunkan 
kakaknya yang terlelap di atas ranjang, yang membuat kakaknya 
akan selalu sayang kepadanya adalah kata-kata yang terucap 
dikala membangunkan, bukan “Kak Lala lapar” namun, “Kak 
ayo kita sholat subuh bersama.” Siapapun yang menerima 
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sapaan itu pasti tidak akan bisa menutup mata, kecuali seorang 
yang tidak memikirkan hidup akhiratnya.” 

 

Analisis teks: Ajakan untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah 

ajakan yang baik yang seharusnya diterima oleh siapapun yang 

mendapatkan ajakan tersebut. Seperti yang tertulis dalam penggalan 

cerita, bahwa Lala sedang membangunkan kakaknya dan mengajaknya 

untuk shalat shubuh bersama, hanya orang yang tidak memikirkan 

kehidupan akhirat lah yang tidak akan menerima ajakan untuk shalat. 

d. Berdoa dan Berdzikir 

Berdoa, meminta dan memohon kepada Allah segala yang 

terbaik untuk diri. Mengakui bahwa kelemahan seorang hamba, dan 

sangat bergantungnya hamba kepada Allah Swt. yang akan selalu 

mengabulkan dan memberikan segala yang dibutuhkannya. 

Berdzikir, yang berarti selalu mengingat Allah Swt., akan 

membuat hati bersih dan sehat serta cenderung tanggap (sensitif) 

mendorong terjadinya amal-amal kebajikan yang dihasilkan semakin 

memperindah kondisi hati yang dibersihkan itu.84 Dzikrullah pada 

hakikatnya adalah keadaan hati yang selalu mengingat Allah Maha 

                                                 
84 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: AMZAH, 2014), 215. 
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Pencipta, Maha Agung.85 Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah 

ayat 152: 

                      

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah pada-Ku, dan janganlah kamu 
mengingkari nikmat-Ku.” 

 

Dengan berdoa dan berdzikir, hati seseorang akan menjadi damai dan 

tenang. Terhindar dari segala keresahan dan perasaan yang menyulitkan 

hatinya. Seorang hamba hendaknya selalu mengingat Allah di manapun 

mereka berada dan dalam keadaan bagaimanapun. 

Penggalan cerita dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya 

Ma’mun Affany yang menggambarkan nilai religius tentang berdoa dan 

berdzikir, yaitu: 

 “Entah kenapa saat itu Wulan meneteskan air mata 
dalam sujudnya, memohon do’a demi ketenangan hatinya. 
Setelah salam, Wulan putar tasbih di tangan mengiringi dzikir 
mengharap rahmat Illahi Rabbi, “Astagfirullah, Subhanallah, 
Alhamdulillah, Allahu Akbar.” 

 

Analisis teks: dalam penggalan cerita tersebut diceritakan bahwa demi 

mendapatkan ketenangan hati Wulan berdoa dalam sujudnya. Setelah 

                                                 
85 Ibid., 217. 
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salam ia juga berdzikir (mengingat Allah) agar ia mendapatkan rahmat 

dari Allah Swt. 

1) “Ketika semua telah selesai, riuh jama’ah hendak turun dari 
masjid membahana, langkah kaki ratusan santri wati 
menghentak, tapi Wulan masih duduk memanjatkan do’a, ia 
sama sekali tidak memikirkan aktivitas santriwati setelah itu, 
tangannya menengadah ke atas berhias tasbih di telapak 
tangan kanannya, ia berulang-ulang dengan dua katup bibir 
manisnya berdo’a, “Yaa muqollibal quluub, tsabbit qalbii 
‘ala dinika, wa tsabbit qolbii ‘ala too’atika.” 

2) “Wulan pun berdo’a setelah menghadap sang Kuasa di 
keheningan malam, ”Allahumma inni a’uudzubika min 
qolbin laa yakhsya’, wa min du’aain laa yusma’, wa min 
nafsin laa tasyba’, wa min ‘ilmin laa yanfa’, a’uudzubika 
min haaulaail arba’.” 
 

Analisis teks: dari penggalan teks ini, menguatkan penggalan teks 

sebelumnya, bahwa Wulan, selalu berdoa setelah selesai melaksanakan 

shalat. Wulan tidak memikirkan aktivitas lain dan memilih untuk fokus 

berdoa meminta kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, digambarkan 

bahwa, ketika Wulan sedang gelisah hatinya, dia akan segera mengingat 

Allah dan berdoa untuk meminta kekuatan dan ketenangan hati. 

e. Mengajak untuk Selalu Taat kepada Allah 

Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia 

lainnya. Arti dari kalimat “Khairunnasi anfa’uhum linnaas” ini dapat 

dipahami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat 

memberikan manfaat dan kebaikan untuk manusia yang lain. baik dalam 
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hal kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam kehidupan 

dunia, kebermanfaatan manusia untuk manusia lain dapat di lihat dari 

rasa kemanusiaan, tolong menolong, memberi bantuan bagi yang 

membutuhkan, dan lain sebagainya sedangkan dalam kehidupan akhirat, 

kebermanfaatan manusia terhadap manusia lain dapat dilihat dari salah 

satunya adalah mengingatkan manusia lain tentang kebaikan, mengajak 

untuk taat beribadah kepada Allah Swt, mengajak untuk menjadi hamba 

yang takwa dan beriman. Ajakan dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Ajakan secara langsung adalah ketika saling 

bertemu dan bertatap muka. Sedang ajakan secara tidak langsung dapat 

melalui perantara, seperti dengan surat atau pesan singkat lewat telepon. 

Dalam penggalan cerita pada novel Adzan Subuh Menghempas Cinta, 

terdapat bagian yang menggambarkan ajakan untuk taat kepada Allah 

yang dilakukan oleh Fandi kepada Wulan. Berikut adalah penggalan 

cerita: 

1) “Melihat isi sms, Wulan tersenyum, membacanya berulang-
ulang, kemudian membuka sms pertama. Wulan menyadari 
ada kaitan di antara keduanya, seakan sebuah ajakan untuk 
ta’at kepada-Nya, isi sms itu benar-benar mulia jika tanpa 
meneliti niat pemberi sms sesungguhnya.” 

2) “Sms itu mengajak Wulan berpikir, mencermati makna, dan 
mendalami kandungan di dalamnya. Selama lima tahun di 
pondok, baru tiga hari ini Wulan mendapat pesan begitu 
bermakna, merasuk jiwa, dan mengingatkan kepada sang 
Kuasa. Entah mengapa Wulan menganggap sms itu begitu 
berharga, apakah benar-benar karena isinya, atau karena 
pengirimnya? Wulan pun berdo’a setelah menghadap sang 
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Kuasa di keheningan malam, ”Allahumma inni a’uudzubika 
min qolbin laa yakhsya’, wa min du’aain laa yusma’, wa min 
nafsin laa tasyba’, wa min ‘ilmin laa yanfa’, a’uudzubika 
min haaulaail arba’.” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas dapat dilihat bahwa tokoh 

Fandi mengajak Wulan untuk taat kepada Allah. Fandi mengajak Wulan 

untuk selalu ingat kepada Sang Kuasa. Fandi mengirim pesan itu pada 

malam hari, di mana pada jam itu, setiap hamba disunahkan untuk 

menghadapkan diri kepada Allah dengan shalat tahajud. 

2. Jujur 

Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak 

curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. 

Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku 

sehari-hari.86  

“”Sebenarnya, Wulan hanya ingin kakak bisa jujur kepada 
Wulan dalam segala hal,” Wulan berharap. “Lan, aku tadi sudah 
mengatakan hal yang sesungguhnya. Pulsaku habis,” Fandi 
menjelaskan.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, kejujuran disampaikan 

langsung dalam dialog oleh tokoh yang bernama Fandi. “Lan, aku tadi 

sudah mengatakan hal yang sesungguhnya”. Mengatakan hal yang 

                                                 
86 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 132. 
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sesungguhnya adalah mengatakan kebenaran dari yang tokoh alami atau 

rasakan. Fandi tidak menutup-nutupi dan tidak menyembunyikan apapun 

kepada Wulan. 

1) ““Tidak usah bohong! Jujur saja dengan Ayah,” Ayahnya 
berharap. Fandi mendengar itu mengerti, yang diharapkan 
darinya sebuah kejujuran, “Mengantarkan santriwati pulang 
yah.””  

2)  ““Lan, ana sebenarnya rindu banget sama kamu, tapi ana gak 
tau harus mengungkapkannya…” Tina jujur. 

3) ““Jangan pura-pura mas,” kata-kata Wulan lemas, seolah 
memohon belas kasihan. “Benar Lan, aku tidak mengerti. 
Hanya itu yang ada di tanganmu, tidak aku kurangi,” Jazil tidak 
pura-pura.” 

4) “”Mas, aku hanya meminta untuk bertemu, bukan untuk 
menyatu dan berpisah dengan Mas. Aku hanya ingin meminta 
maaf padanya Mas,” Wulan jujur.” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, kejujuran tidak diperlihatkan 

langsung dalam dialog tokoh, tetapi kejujuran di tampakkan oleh penulis 

melalui keterangan penulis dalam menggambarkan keadaan tokoh setelah 

dialog. Penulis menggambarkan tokoh bersifat jujur dari keterangan seperti 

“Fandi mendengar itu mengerti, yang diharapkan darinya sebuah 

kejujuran”, “Tina jujur”, “Jazil tidak pura-pura”, “Wulan jujur”. Dari 

keterangan penulis dalam menggambarkan keadaan tokoh, dapat dilihat 

adanya nilai kejujuran yang dipegang oleh setiap tokoh. 
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3. Disiplin  

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan prang yang tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah 

sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan 

kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas 

yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang 

ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-benar memerhatikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.87 

1) “Pramuka di pondok Al-Ma’ruf yang sering disingkat sendiri 
oleh santriwatinya dengan “Al-Ma”, selalu membuat santriwati 
mengucurkan peluh, malam semuanya berkumpul di kelas-
kelas mendengarkan pembina mengajarkan teori, yang ngantuk 
dikeluarkan dengan hukuman berdiri satu kaki di samping pintu 
kelas.”  

2) “Pagi belum selesai makan di dapur, kakak pembina putri sudah 
menjemput dengan memukulkan rotan ke dinding “Prakk!!! 
Prakk!!!”, teriakan menghitung mundur sepuluh angka lantang 
menelusup setiap dindng dapur “Sepuluh! Sembilan! 
Delapan!...” yang telat jangan berharap kaki tidak pegal, karena 
santri harus push up dua puluh kali plus jalan jongkok dari pintu 
gerbang asrama menuju kelas, padahal jaraknya lebih dari 100 
meter, sedangkan santriwati harus berlari menaiki tangga 

                                                 
87 Ngainun Naim, Character Building, 142-143. 
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gedung kelas yang bertingkat tiga kemudian turun kembali 
sebanyak dua kali.” 
 

Analisis teks: kedisiplinan tergambarkan dalam penggalan cerita di atas. 

Kedisiplinan yang tergambar dalam penggalan cerita di atas adalah tentang 

pentingnya menghargai waktu. Setiap santriwati diharuskan untuk selalu 

tepat waktu dalam mengikuti kelas dan mengikuti serangkaian kegiatan 

yang lain, apabila mereka tidak tepat waktu atau dengan kata lain terlambat, 

maka mereka akan mendapatkan hukuman dari pembina. Penulis 

menyimpulkan, pembina mengharapkan kedisiplinan tertanam dalam diri 

santriwati. Dengan hukuman, santriwati diharapkan untuk lebih 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mentaati segala bentuk 

kedisiplinan yang sudah ditentukan oleh pembina. 

4. Kerja keras 

Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Kerja 

keras melambangkan kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita. 

Sebab, hidup yang dijalani kerja keras akan memberikan nikmat yang 

semakin besar manakala mencapai kesuksesan.88 

”Di balik pintu jeruji besi, seribu santri tinggal di enam 
gedung saling bertatapan beberapa tertidur pulas di lantai kamar 
beralas kasur setipis karpet. Mereka tidur berjejer seperti ikan laut 
dipanggang. Ada yang mencuci setumpuk pakaian di tengah-tengah 
deretan kamar mandi, peluh belasan santriwati berjejer 

                                                 
88 Ibid., 148. 
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membungkuk memeras pakaian mengucur, meski dua puluh 
pancuran air dari slang tak berkran mengalir deras cipratkan 
kedinginan.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, terlihat santriwati bekerja keras 

menyelesaikan kegiatannya secara mandiri dalam menjalani kehidupan di 

pondok pesantren. Setiap santri harus bisa menyelesaikan pekerjaannya 

sendiri dan bekerja keras untuk dapat melewati segala suka duka hidup dan 

menuntut ilmu di pondok pesantren. 

Dalam dunia pendidikan, pelajar yang sukses adalah yang 

menjalani proses pembelajaran secara serius dan penuh kerja keras. Sangat 

jarang siswa yang bisa sukses tanpa belajar. Hampir dapat dipastikan 

bahwa pelajar yang sukses adalah pelajar yang memiliki tradisi kerja 

keras.89 Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya: 

                            

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 
sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik.” 

 

1) ”Kadang saat ujian datang tidak jarang para santriwati belajar 
di depan kamar dengan menyandar dinding berteman secangkir 
kopi dan sedikit makanan sampai tengah malam, sesekali di saat 

                                                 
89 Ibid., 149. 
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jarum pendek jam tegak ke atas ada yang masih berjalan-jalan 
membaca keras untuk menghafal mengelilingi beberapa 
gedung, namun ada juga yang duduk membungkuk di teras 
kamar hingga kening menyentuh lantai karena rasa kantuk.”  

2) ”Semua bersiap memasuki ruangan ujian, bertiga berjalan 
bersama sembari membaca. Ida menghafal dengan suara 
lantang, Fatimah cukup menggerakkan bibir, lain halnya 
dengan Tina, ia dengan gugup membolak-balik halaman 
diiringi anggukan seakan menemukan benih keberhasilan.” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, Ma’mun Affany 

menggambarkan bagaimana santriwati mempersiapkan dan berusaha yang 

terbaik untuk pendidikannya. Setiap santriwati bekerja keras belajar seperti 

membaca dan menghafal sampai tengah malam untuk bisa berhasil dalam 

mengikuti ujian. Sebelum memasuki ruangan ujian, Ida, Fatimah, dan Tina 

masih sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, mulai dari 

membaca dengan lantang yang dilakukan Ida, menghafal dengan tidak 

bersuara seperti yang dilakukan Fatimah, dan membolak-balik halaman 

buku seperti yang dilakukan Tina. 

5. Kreatif 

Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.90 Dalam suatu 

organisasi sangat diperlukan adanya kekreatifan agar dapat 

                                                 
90 Zubaedi, Desain Pendiidkan Karakter, 75. 
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mengembangkan potensi anggotanya, serta dapat membawa kebaikan bagi 

organisasi tersebut.  

”Pondok di kota Ponorogo kecamatan Saman desa Ngalir 
ini mempunyai ciri khas dengan kepramukaannya, selalu ceria, 
kreatif dengan lagu-lagunya, dan selalu menorehkan tinta emas di 
setiap acara.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, organisasi pramuka di pondok 

pesantren di kota ponorogo yang diceritakan Ma’mun Affany sebagai 

tempat Wulan, Fandi dan sejumlah tokoh lain dalam menjalani kehidupan 

dan menuntut ilmu, menjadi organisasi yang menjadi ciri khas bagi pondok 

pesantren tersebut akibat dari prestasi yang di raih dan kekreatifan yang 

menghidupkan organisasi dengan lagu-lagunya serta keceriaan setiap 

anggotanya. 

Kreatif juga dapat dilihat dari kemampuan seseorang melalui cara 

berpikir. Kreatif dalam berpikir ialah dimana seseorang mampu 

menemukan ide baru untuk melakukan sesuatu atau pun menyelesaikan 

suatu masalah yang dihadapinya. 

”Ia memeras otak hingga kering kerontang memikirkan cara 
tepat memohon maaf, karena harapan itu pupus, bahkan 
meninggalkan luka mendalam. Ia merasa memiliki dosa terbesar 
sepanjang hidupnya jika tidak bisa meminta maaf kepada ibunya.”  
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Analisis teks: dari penggalan di atas, peneliti menemukan bagian yang 

menunjukkan cara berpikir untuk mendapatkan ide atau cara. Fandi yang 

“memeras otak” menunjukkan bahwa sedang berpikir dengan keras untuk 

menemukan solusi dan cara yang tepat meminta maaf kepada ibu Wulan. 

 

 

6. Mandiri  

Mandiri adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala 

tugas atau masalahnya sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain.  

1) ””Bagaimana nanti malam?” tanya Tina perihal izin. ”Biar ana 
sendiri saja yang menghadap,” pinta Wulan sembari berjalan 
untuk duduk di atas ranjang.”  

2) ”Setelah sholat maghrib, Wulan pergi ke rumah Ust Rosyid 
sendirian, dia memberanikan diri tanpa seorang teman, tidak 
sedikit pun hatinya gusar, berdasar pada pengalaman sehari 
sebelumnya, namun yang membuatnya putus asa, sesampai di 
halaman rumah Ust Rosyid mobil KIA Sedonna tidak tampak.” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, Wulan mengatakan “Biar ana 

sendiri saja yang menghadap” dengan arti Wulan berani untuk menghadap 

bapak Pimpinan untuk memohon perizinan sendirian. Tanpa minta 

ditemani Tina, seperti sebelumnya.  Kemandiriannya ditampakkan kembali 

dengan “Wulan pergi ke rumah Ust. Rosyid sendirian, dia memberanikan 

diri tanpa seorang teman.” Sebagai seorang pengurus dan menjadi bagian 
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humas. Sudah kewajiban Wulan untuk menghadap bapak pimpinan dan 

mengajukan surat perizinan serta meminta tanda tangan bapak pimpinan. 

Dia memberanikan diri tanpa teman untuk menghadap dan menyelesaikan 

segala tugasnya. Dari sini, peneliti menyimpulkan Wulan adalah sosok 

yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. 

7. Demokratis  

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain.91 Salah satu nilai dari demokratis adalah 

keadilan. Keadilan ialah bersikap sama dan seimbang kepada semua orang. 

””Kalau ingin izin di luar, bukan di sini!” Ayahnya sedikit 
mengangkat suara. Wulan mendengarnya sedikit gentar, benar-
benar ustadz Rosyid tidak pandang apakah itu anaknya atau bukan, 
di depan matanya semua sama, Tina saja sebagai anaknya 
mendengar itu buru-buru keluar dari ruang tamu.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas ”Ustadz Rosyid tidak pandang 

apakah itu anaknya atau bukan, di depan matanya semua sama” 

menunjukkan bahwa meskipun Ustadz Rosyid adalah ayah Tina, tetapi 

sebagai Pimpinan pondok pesantren, di mata beliau semua, semua memilki 

hak yang sama, entah itu anaknya atau bukan, peraturan harus ditaati oleh 

semua santriwati tanpa pandang bulu. Ustadz Rosyid tidak segan 

                                                 
91 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 75. 
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menunjukkan ketegasan seperti yang digambarkan dalam penggalan cerita 

”sedikit mengangkat suara” kepada anaknya karena tidak mematuhi aturan 

dalam meminta perizinan yang benar kepada bapak pimpinan pondok 

pesantren. Sikap ustadz Rosyid menunjukkan keadilan beliau dalam 

memperlakukan dan bersikap kepada semua santri yang ada di pondok 

pesantren.  

“Wulan sebenarnya tidak lepas pula dari kerinduan untuk 
selalu bertatap muka dengan adiknya. Kalau Wulan melewati 
kamar Lala, ketika itu juga Lala harus menganggapnya sebagai 
ustadzah, bukan sebagai kakaknya.” 

 

Analisis teks: selain dari demokrasi melalui keadilan yang digambarkan 

Ma’mun Affany dari tokoh ustadz Rosyid, Wulan, tokoh utama dalam 

novel Adzan Subuh Menghempas Cinta juga menunjukkan sikap adil 

sebagai salah satu nilai demokrasi, di pondok pesantren tempat Lala, adik 

Wulan, menuntut ilmu, sekaligus tempat Wulan mengajar. Wulan meminta 

Lala untuk menganggapnya ustadzah, dan bukan sebagai kakaknya.  

8. Rasa ingin tahu 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal. Akal menjadi 

nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Akal pula yang 

memungkinkan manusia mengembangkan kehidupannya secara dinamis. 

Kehidupan manusia selalu tumbuh, berkembang, dan bergerak seolah tanpa 
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pernah merasa puas karena adanya akal. Akal ini mendorong rasa ingin 

tahu terhadap segala hal. Disebabkan dorongan rasa ingin tahu tersebut, 

manusia sejak usia dini cenderung untuk terus mempertanyakan berbagai 

hal yang belum diketahui dan dipahami, baik yang dia amati ataupun 

pikirkan. Dorongan ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan merasa 

puas terhadap fenomena yang tampak di permukaan. Selalu ada keinginan 

untuk memahami secara lebih mendalam dan mendetail.92  

”” Lan, kamu semalam kenapa ?” Tina membuka. 

”Eh, tadi izinnya gimana?” Wulan mengalihkan topik 
pembicaraan. 

”Lan, jawab dulu pertanyaanku!” Tina sedikit memaksa dengan 
merajut jemari Wulan.  

”Gak ada apa-apa,” Wulan menjawab. 

”Kalau gak ada apa-apa, kenapa kamu murung? Kamu lain dari 
biasanya,” Tina memancing. 

”Gak tau ah!” Wulan ketus.  

”Jujurlah Lan, ini ana, teman anti,” Tina kembali menekan. 

”Suerr, no problem,” Wulan juga tidak kalah.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, Tina menunjukkan rasa 

keingintahuannya tentang keadaan Wulan kepada Wulan. Ketidakpuasan 

Tina dengan jawaban Wulan membuat Tina terus menerus memberi 

desakan-desakan pertanyaan. Tina terus mencoba mengetahui apa yang 

                                                 
92 Ngainun Naim, Character Building, 170-171. 
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sedang terjadi dengan Wulan. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh Tina 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan keadaan yang sedang Wulan 

rasakan. Hal yang sama juga dilakukan ibunya Tina ketika ingin 

mengetahui perihal Fandi yang tidak seperti biasanya. Hal itu tergambar 

dari penggalan cerita berikut: 

“Tumben rapi betul, mau kemana Fand? Ibunya yang sedang 
membaca qur’an di ruang depan bertanya.  

“Mau ke Tina, Mi,” tenang Fandi menjawab.  

“Tapi tidak biasanya kamu sewangi ini jika ingin bertemu 
adikmu,” Ibunya penasaran.  

“Sekali-kali kan gak papa, Mi,” Fandi beralasan. 

“Oh…” Ibunya mengalah, walau masih terdetik rasa penasaran.” 

 

Keingintahuan Ibunya Tina tentang Fandi (kakak Tina) yang tidak seperti 

biasnya ketika ingin menemui adiknya, membuat ibunya bertanya terus 

kepada Fandi. Rasa ingin tahu ibunya Tina juga digambarkan dengan 

pernyataan ”Ibunya mengalah, walau masih terdetik rasa penasaran.” 

Penasaran masih dirasakan Ibunya Tina meski Fandi sudah menjawab 

pertanyaannya. Selain dari Tina dan Ibunya Tina, Fandi juga menunjukkan 

rasa ingin tahunya dan dapat dilihat melalui penggalan cerita berikut:  

”Fandi kembali bertanya tentang seluk beluk kehidupan 
dari keluarga Wulan, adiknya hanya bisa menceritakan bahwa 
dia anak pertama dari dua bersaudara, ia begitu diharapkan oleh 
Ibunya, sebenarnya Wulan juga tidak menyangka jika ayahnya 
terlebih dahulu menghadap Sang Kuasa, padahal Ayah Wulan 
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dalam keseharian begitu bugar, bahkan ada yang menyangka 
bahwa ayahnya terkena guna-guna.” 

 

Analisis teks: Fandi kembali bertanya tentang seluk beluk kehidupan 

Wulan. Dari pernyataan tersebut, ”Kembali bertanya” menunjukkan bahwa 

sebelumnya Fandi sudah menanyakan perihal kehidupan Wulan. ”Kembali 

bertanya” menunjukkan tingginya keingintahuan Fandi tentang kehidupan 

Wulan.  

Dari beberapa penggalan cerita di atas, terlihat bahwa Tina, Ibunya 

Tina, dan Fandi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu 

ditunjukkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan serta ditunjukkan 

dengan pernyataan Ma’mun Affany dalam menggambarkan perasan tokoh. 

9. Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.93 Prestasi merupakan akumulasi dari usaha, 

kegigihan, kerja keras, dan semangat menjadi yang terbaik. Pencapaian 

prestasi membutuhkan proses yang tidak ringan. Satu kata kunci yang 

selalu ada dalam prestasi adalah adanya “usaha lebih”. Siswa yang 

                                                 
93 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 75. 



123 

berprestasi dapat dipastikan belajar lebih lama dibandingkan siswa yang 

kurang berprestasi. Mereka juga lebih gigih.94  

”Penjaga sudah tahu di mana pemilik itu tinggal. 
Biasanya, tamu akan ditanya kelas dan asrama yang dijenguk, 
tapi untuk Wulan, sebatas nama sudah cukup, dan tidak asing 
lagi di telinga, karena pemilik nama itu memiliki pamor dalam 
segala hal. Pemenang lomba pidato satu pondok, juara dua 
lomba melukis, pandai menari, ahli dalam pramuka, dan yang 
pasti kalau tersenyum membuat orang yang memandang terluka 
karena sayatan pesonanya.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, tokoh Wulan digambarkan oleh 

Ma’mun Affany sebagai sosok yang berprestasi dan memiliki pamor dalam 

segala hal. Terbukti dari prestasi yang diraih dari setiap lomba. Tokoh 

Wulan juga digambarkan memiliki keahlian dalam seni tari dan pramuka. 

”Di pondok, jika mendekati waktu ujian, segala aktivitas 
diberhentikan, olah raga, kursus, segala kegiatan ekstra, 
santriwati dilarang keluar, karena harus konsentrasi belajar. 
Hingga semua santriwati lebih sering pergi ke masjid membawa 
buku, bangun malam untuk mengadu, atau hanya di kamar 
menetap banyaknya buku yang belum dibaca dengan lesu.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita tersebut, Ma’mun Affany 

menggambarkan tentang kebijakan yang diberlakukan di pondok pesantren 

yang dijadikan salah satu latar tempat dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta. Kebijakannya berupa pemberhentian segala aktivitas 

                                                 
94 Ngainun Naim, Character Building, 180. 
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pondok saat menjelang ujian. Dengan kebijakan ini, pondok pesantren 

menginginkan santriwatinya fokus belajar untuk menghadapi ujian yang 

akan dilaksanakan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pondok pesantren 

menghargai prestasi umumnya untuk pondok pesantren itu sendiri, dan 

khususnya untuk santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren. 

”Wulan juga harus merapikan pakaian adiknya sebelum 
sekolah, merapikan bukunya, menyiapkan tas dan mengingatkan 
untuk selalu mengerjakan PR dan belajar. Lala juga tidak bisa 
terus menerus lurus dalam jalan kebaikan, hingga seringkali 
Wulan mengingatkan dengan kemarahan sebab lelah lagi letih 
menjaga rumah dan melayani adik sendirian. Wulan sesekali 
berang jika masuk kamar adiknya setelah Isya ternyata ia 
tertidur sebelum belajar, tapi Wulan tidak tega membangunkan 
adiknya, melihat wajah mungil berhidung mancung terlelap di 
atas ranjang terlena dengan keempukan bantal, apalagi adiknya 
begitu erat memeluk guling berhias rambut terbias menutup 
wajah." 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, tokoh Wulan menunjukkan 

kepeduliannya terhadap prestasi adiknya. Hal ini ditunjukkan dari sikap 

Wulan kepada adiknya. Wulan selalu mengingatkan adiknya untu 

mengerjakan PR dan terus belajar. Bahkan Wulan sesekali berang ketika 

adiknya tertidur setelah Isya sebelum belajar. 

”Wulan sebenarnya bangga memiliki adik pendiam, 
penurut, namun selalu menjawab segala pertanyaan yang 
dilontarkan Ibu dan bapak guru padanya, bahkan Wulan 
bertanya-tanya ketika Lala menangis sepulang sekolah, ia 
langsung masuk kamar tanpa mengucap salam, menutup pintu 
kencang layaknya membanting piring, menghempaskan 
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badannya di atas ranjang dan mengusapkan air mata ke bantal di 
pelukan. Wulan mendekat, duduk di samping Lala, mengelus 
rambutnya seraya bertanya, ”Lala, kenapa menangis? Dimarahi 
Bu guru?” 

Lala gelengkan kepala, Wulan pun sekali lagi bertanya, ”Lalu 
kenapa?”  

”Lala kalah lomba cerdas cermat di tingkat kecamatan. 
Padahal…” Isak menghambat kata-katanya, lalu melanjutkan 
kembali, ”Padahal, belnya sudah Lala pencet tapi ga’ bunyi.”  

Kontan Wulan mendengar itu tersenyum, ”Sudahlah ga’ papa. 
Tapi Lala juara kan?”  

Lala mengangguk berkali-kali. ”Juara berapa?” Wulan ingin 
tahu prestasi adiknya.  

”Juara dua.” Lala mengacungkan dua jari.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, Wulan menunjukkan bahwa 

adiknya adalah seorang yang berprestasi dan cerdas. Lala sangat 

menghargai prestasi. Dia selalu berusaha keras untuk mendapatkan prestasi 

yang tinggi. Kegagalan meraih juara satu membuatnya sangat bersedih, hal 

ini menunjukkan bahwa Lala menginginkan yang terbaik untuk prestasi 

pendidikannya. Dia merasa belum puas mendapatkan juara dua. Dari hal 

ini, peneliti menyimpulkan semangat dan menghargai prestasi tergambar 

dalam tokoh Lala. Selain dari penggalan cerita di atas, Ma’mun Affany 

kembali menggambarkan tokoh Lala yang berprestasi dalam penggalan 

cerita berikut: 

1) ””Lala di kelas sangat cerdas, semua Guru mengakuinya,” 
Pak Hadi memuji Lala, kemudian melanjutkan kembali kata-
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katanya, ”Bahkan pelajaran yang belum diajarkan dia sudah 
mengetahuinya, mungkin Mbak yang mengajarinya untuk 
menjadi anak yang baik, rajin, dan pintar.”” 

2) ”Alhamdulillah kecerdasan Lala masih terbukti di kelas, 
bahkan semua guru akan menganggukkan kepala seandainya 
ditanya nama ”Lala”. Bagaimana tidak, untuk satu bait 
hafalan yang kebanyakan santriwati lain menghafal dalam 
waktu tujuh menit, Lala hanya butuh empat menit untuk 
mencemarkan bait itu dalam otaknya.” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, kecerdasan lala diakui oleh 

gurunya. Melalui pernyataan gurunya ”Lala di kelas sangat cerdas, semua 

Guru mengakuinya,” Pak Hadi memuji Lala, kemudian melanjutkan 

kembali kata-katanya, ”Bahkan pelajaran yang belum diajarkan dia sudah 

mengetahuinya” tokoh Pak Hadi mengatakan bahwa Lala adalah anak yang 

cerdas, pelajaran yang belum diajarkan pun Lala sudah mengetahuinya. Di 

penggalan cerita lain, menunjukkan bahwa dalam menghafal, Lala 

membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada waktu yang dibutuhkan 

temannya yang lain. 

Ma’mun Affany menggambarkan beberapa tokoh yang menghargai 

prestasi. Bekerja keras belajar untuk menghadapi ujian demi hasil yang 

terbaik.  Kecerdasan yang memang sudah dimiliki tokoh. Ma’mun Affany 

juga menggambarkan tokoh Wulan yang memberikan pendidikan terbaik 

bagi adiknya. Mengusahakan agar adiknya terus belajar. Tokoh Lala juga 

digambarkan sebagai tokoh yang sangat menghargai prestasi. Hal ini 

diperlihatkan dari kecerdasannya, prestasi yang berhasil diraih, dan 
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kesedihannya ketika gagal mendapatkan juara satu dalam lomba cerdas 

cermat yang diikutinya.  

10. Bersahabat/komunikatif 

Setiap orang pasti berhubungan dengan orang lain. model 

hubungannya bermacam-macam. Ada yang berhubungan karena 

kepentingan kerja, kepentingan ekonomi, agama, politik, dan sebagainya. 

Dalam hubungan antarpribadi yang dibingkai oleh kepentingan praktis 

tertentu, tujuan menjadi titik pokok hubungan. Begitu tujuan telah tercapai, 

hubungan biasanya selesai. Sementara hubungan yang terbangun karena 

tanpa adanya tujuan atau tujuan kemanusiaannya yang lebih dominan, 

biasanya lebih awet. Pola hubungan seperti ini biasnya disebut 

persahabatan. Tujuan persahabatan adalah perjumpaan secara pribadi 

antara keduanya. Begitu bertemu, ada rasa bahagia di antara mereka. 

Mereka bisa bercerita, berbagi rasa, saling diskusi, dan sebagainya.95  

1) ””Oh…” Wulan mencoba tenang, menghilangkan raut muka 
takjub dan heran, kemudian mengalihkan perhatian dengan 
kembali bertanya mengenai perizinan. ”Anti ditanya apa 
oleh Ustadz?” kini roman muka Wulan tampak lebih ceria. 

2) ”Itu ga usah kamu pikirkan. Semuanya beres!” Tina pun 
senang wajah temannya mendekati seperti semula, namun 
sebelum beranjak, Tina memberikan titipan berupa surat.” 
 

                                                 
95 Ngainun Naim, Character Building, 181. 
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Analisis teks: dari penggalan cerita di atas terlihat Tina menunjukkan 

kebahagiaannya ketika melihat wajah Wulan kembali ceria seperti 

sebelumnya. Sikap yang ditunjukkan Tina menunjukkan rasa bersahabat 

yang tinggi di antara keduanya. Selain dari Tina, kesenangan dan rasa 

bersahabat juga ditunjukkan Wulan saat sedang bercanda dengan Syifa, 

teman sekolahnya. Hal itu dapat terlihat dari penggalan cerita berikut: 

”Malam itu Wulan sangat berterima kasih pada Syifa 
teman sekelasnya semasa Aliyah. Memang, ia tidak begitu dekat 
dengan Syifa seperti persahabatannya dengan Ida, Fatimah, dan 
Tina, namun karena hati terikat rindu, kenangan sekecil apapun 
terasa manis untuk mereka berdua. Paginya, di rumah Syifa 
mereka berdua berbagi cerita, “Lan, kamu ingat tidak, waktu 
kita sama-sama piket kelas. Kita ketika itu udah nyapu kan? Tapi 
kotorannya kita umpetin di balik pintu,” Syifa sembari tertawa 
mengenang. “Iya, padahal Ustadz Tamam sudah gak tau,” 
keceriaan Wulan sedikit merebak.”  

 

Rasa bersahabat, dan ketenangan saat berada di samping teman atau 

sahabat, tergambar dari beberapa penggalan cerita di atas. Ma’mun Affany 

dalam novelnya, Adzan Subuh Menghempas Cinta, memang menceritakan 

juga persahabatan antara Wulan dan sahabat-sahabatnya. Ma’mun Affany 

menceritakan tentang indahnya persahabatan yang terjalin dalam 

kehidupan di pondok pesantren. 
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11. Cinta damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.96 Cinta damai adalah  

keadaan hati di mana seseorang tidak ingin adanya perseteruan, 

pertengkaran, perpisahan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Cinta damai 

dapat ditunjukkan melalui sikap maupun sifat dari setiap individu. Cinta 

damai dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun 

Affany tergambar pada penggalan cerita berikut: 

“Saat berjalan pulang salah satu santriwati menabrak 
Tina yang sedang emosi “Brukkk!!!”, kontan santriwati itu 
dimarahi, “Kamu tahu tidak, kapan harus lari, kapan harus 
jalan!” Tina mengangkat suaranya dengan telunjuk menodong 
di antara mata. Untung Wulan buru-buru menenangkan dengan 
membisikkan “Sudah Tin, sudah…” Tina sejenak istighfar 
“AstagfirullahalAdhim”.  

“Tin, kenapa sih kamu emosi gitu? Lagi pula, itu kan Ayah kamu 
juga,” Wulan mencoba menasehati.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita tersebut, dapat dilihat bahwa Wulan 

mencoba menenangkan hati Tina yang sedang kesal dan mengingatkannya 

untuk beristighfar. Sikap ini menunjukkan bahwa Wulan tidak 

menginginkan adanya pertengkaran atau kekesalan dalam hati sahabatnya, 

Tina. 

                                                 
96 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 75. 
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12. Gemar membaca 

Manusia berkarakter adalah manusia yang selalu gigih mencari 

pengetahuan. ada banyak cara mendapatkan pengetahuan, salah satunya 

dengan kegiatan membaca.97 

”Satu-persatu beranjak dari tempat duduknya, ada yang 
masih merapikan buku ke dalam tas, ada yang masih mencari 
pena di kolong meja, ada juga yang masih mencatat pelajaran 
dari papan tulis. ”La, aku pulang dulu ya,” Rika teman satu 
bangku Lala memohon pamit. ”Iya,” Lala menjawab. Lala 
seperti biasanya membuka catatan, ia membaca sekilas setengah 
halaman rangkuman pelajaran IPA sebelum pulang, baginya hal 
itu lebih baik dibanding membaca berulang-ulang sebelum 
ujian. Karena hal ini pula ia sering pulang sendirian.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, peneliti melihat tokoh Lala 

sebagai seorang yang gemar membaca. Hal ini terlihat dari pernyataan 

“Baginya hal itu lebih baik dibanding membaca berulang-ulang sebelum 

ujian.”  Kata “membaca berulang-ulang” menunjukkan adanya kebiasaan 

yang dilakukan Lala setiap harinya ketika pelajaran telah berakhir. 

Kebiasaan membaca berulang-ulang menggambarkan bahwa Lala adalah 

seseorang yang gemar membaca. 

Gemar membaca juga ditunjukkan tokoh lain dalam dua penggalan cerita 

berikut: 

                                                 
97 Ngainun Naim, Character Building, 191. 
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”Keesokan harinya, Tina pulang ke rumah, berharap 
kakaknya bisa membantu, lagi pula ayahnya semalam pergi ke 
Jakarta. Di ruang tamu, Fandi sedang duduk membaca buku, 
kakinya terbujur santai di atas meja, Tina menghampirinya, ia 
langsung mengambil buku dari tangan Fandi, kemudian 
menutupnya dan meletakkan di atas meja.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, tokoh Fandi menghabiskan 

waktu santainya dengan membaca buku. 

“Seketika pintu terbuka, dan terlihat seorang ibu 
berkerudung dengan rambut terlihat di ujung, ubannya sudah 
bersaing dengan rambut hitam, pipinya sedikit keriput, tapi tidak 
bisa menyembunyikan lesung jika tersenyum, di tangannya 
terlihat buku berjudul di puncak keimanan karya Imam Al 
Ghazali, tapi sayang ia tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk 
terpaku di kursi roda.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas menggambarkan bahwa Ibu 

Wulan yang mengisi waktunya dengan membaca buku. Hal ini terlihat dari 

pernyataan “Di tangannya terlihat buku berjudul di puncak keimanan karya 

Imam Al Ghazali”. Ketika berada di kursi roda, beliau memegang buku 

karya Imam Al-Ghazali. 

13. Peduli lingkungan 

Dalam kerangka character building, peduli lingkungan menjadi 

nilai yang penting untuk ditumbuhkembangkan. Manusia berkarakter 

adalah manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik 
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lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Manusia semacam ini 

memiliki kesadaran bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisah dari 

lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi 

lingkungannya.98 Dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta terdapat 

penggalan cerita berikut: 

“Langkahnya mengantarkan ke sebuah masjid, 
kubahnya begitu tegas menantang langit, halamannya bisa untuk 
sepak bola anak-anak desa, namun masjid bukanlah tujuannya, 
melainkan sebuah rumah di sampingnya. Rumah itu sangat 
mudah dikenali, pagar besinya hitam mengelilingi halaman, 
halamannya taman berhias kolam ikan dengan air mancur di 
tengahnya, pintu rumah bak gerbang, dan cat yang melumuri 
tembok sedikit kebiru-biruan.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas peduli lingkungan ditunjukkan 

melalui pernyataan Rumah itu sangat mudah dikenali, pagar besinya hitam 

mengelilingi halaman, halamannya taman berhias kolam ikan dengan air 

mancur di tengahnya, pintu rumah bak gerbang, dan cat yang melumuri 

tembok sedikit kebiru-biruan.” Memperindah rumah termasuk dalam 

kepedulian lingkungan. Memperindah rumah adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk menciptakan estetika atau keindahan lingkungan rumah. 

 

                                                 
98 Ibid., 200. 
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14. Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan.99 Peduli sosial bisa direalisasikan 

dengan tolong menolong terhadap sesama teman. Dalam novel Adzan 

Subuh Menghempas Cinta, peduli sosial tergambarkan dalam penggalan 

cerita berikut: 

“Tapi belum sempat Wulan berjalan dua langkah, Tina 
celingukan ke bawah mencari sandalnya di halaman, “Eh Lan, 
sandal ana mana ya?”. “Yassalam… kayak punya sandal aja, 
bilang aja kalau gak punya!” Wulan sudah terbiasa dengan 
segala alasan Tina. “Ambil saja sandal biru ana, tapi jangan yang 
putih, apalagi yang pink, letaknya di almari ana paling bawah, 
tapi awas jangan sampai berantakin pakaian ana di atasnya, 
apalagi sampai make parfum ana!” Wulan memberi peringatan.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita tersebut pernyataan “Ambil saja sandal 

biru ana” menunjukkan bahwa Wulan memberikan bantuan kepada Tina 

dengan meminjamkan sandalnya. Selain dari penggalan cerita di atas, 

peduli sosial juga terdapat dalam penggalan cerita berikut:  

“Di kamar Wulan, Tina sudah menunggu, ia duduk di meja 
belajar membaca buku sejarah peradaban Islam, “Lan, kamu kok 
kelihatan kusut gitu?” 

“Tau ah…” sederhana Wulan menjawab, badannya ia 
hempaskan ke atas ranjang memeluk erat bantal. 

“Memangnya tidak disetujui?” Tina mencoba menebak. 

                                                 
99 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 76. 
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“Gimana mau disetujui, Ust Rosyidnya pergi!” Wulan 
mengeluh. 

”Tapi kamu hari ini benar-benar kusut banget Lan,” Tina tidak 
bercanda, ia mendekati Wulan di ranjang, mengelis pipi Wulan. 

”Entahlah,” Wulan sendiri tidak mengerti. 

”Sudahlah, biar ijin ana yang urus. Anti istirahat aja,” Tina 
mengulurkan pertolongan.” 

 

Analisis teks: ”Sudahlah, biar ijin ana yang urus. Anti istirahat aja,” Tina 

mengulurkan pertolongan.” Dari pernyataan tersebut, Ma’mun Affany 

menggambarkan sikap Tina yang sedang mengulurkan pertolongan kepada 

Wulan. Memberikan bantuan dengan meminjamkan sandal dan membantu 

untuk memintakan izin adalah bentuk sosial berupa tolong menolong antar 

sesama. Sebagai seorang sahabat Tina dan Wulan saling bantu membantu 

satu sama lain tanpa berpikir panjang. 

15. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan 

Yang Maha Esa.100 Dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta terdapat 

                                                 
100 Ibid., 76. 
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penggalan cerita yang menggambarkan tentang tanggung jawab, seperti 

berikut: 

“Namun bagi pengurus pramuka yang tinggal di gedung 
empat belas agustus, hari jum’at bukanlah hari istirahat, bukan 
waktu tepat untuk duduk di atas sofa mendengarkan musik dari 
komputer, bukan pula waktu tiduran di atas ranjang membaca 
buku cerita, atau duduk di balik jendela memegang jerujinya 
untuk mengamati setiap santriwati yang berdiri sedikit 
membungkuk membaca koran di etalase belakang kamar, atau 
memeperhatikan setiap langkah santriwati yang berlari 
memegang raket. Hari jum’at bagi mereka adalah waktu untuk 
melatih pasukan pramuka khusus, menyiapkan mereka di depan 
gedung dengan suara lantang “Siaaaaap!!! Grakkk!”. Menyuruh 
mereka lencang kanan agar rapi berbanjar, memukuli telapak 
tangan setiap anggota yang terlambat, dan memperhatikan 
anggota satu persatu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan 
tangan memegang dua bilah tongkat semaphore.”  

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, dijelaskan situasi di mana pada 

hari jum’at adalah hari libur di pondok pesantren. Namun, hari libur itu 

tidak berlaku bagi pengurus pramuka di pondok pesantren itu. Mereka 

masih harus melaksanakan tugas untuk melatih para anggota pramuka. 

Bagi pengurus pramuka, baik hari libur atau bukan tugas tetaplah tugas, hal 

ini terlihat dari pernyataan “Namun bagi pengurus pramuka yang tinggal di 

gedung empat belas agustus, hari jum’at bukanlah hari istirahat.” dan “Hari 

jum’at bagi mereka adalah waktu untuk melatih pasukan pramuka 

khusus.”. 
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Dalam penggalan cerita yang lain, Ma’mun Affany juga menggambarkan 

tanggung jawab, seperti: 

1) “Dalam perjalanan, mereka berdua tidak saling bertanya 
tentang acara yang akan diajukan, Wulan membuka-buka 
map, sedangkan Tina sembari tersenyum berjalan. Memang 
dalam pikiran mereka, yang terpenting menghadap Bapak 
Pimpinan terlebih dahulu, urusan ditolak, dimarahi, bahkan 
disuruh mengoreksi itu urusan nanti.”  

2) “Map biru berisi surat izin di atas almari diraih dan dilihat 
kembali, di hatinya tidak ada sedikit pun perasaan takut 
menghadap Bapak Pimpinan, hanya ada satu tekad “Maju 
dan tidak akan kembali sebelum tanda tangan tercoreng 
hitam di atas putih.”” 
 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, terdapat pernyataan “Memang 

dalam pikiran mereka, yang terpenting menghadap Bapak Pimpinan 

terlebih dahulu, urusan ditolak, dimarahi, bahkan disuruh mengoreksi itu 

urusan nanti.” Dari pernyataan tersebut, peneliti memahami bahwa ada 

tanggung jawab yang sedang ditunjukkan tokoh Wulan dan Tina. Untuk 

menjalankan tugasnya sebagai humas dan diberi tanggung jawab untuk 

meminta perizinan kepada bapak pimpinan. Mereka berjuang keras untuk 

bertemu dengan bapak pimpinan agar mendapat perizinan tanpa 

memikirkan urusan ditolak dan lain sebagainya. Tanggung jawab 

kemudian ditunjukkan lagi dari pernyataan berikut “hanya ada satu tekad 

“Maju dan tidak akan kembali sebelum tanda tangan tercoreng hitam di 

atas putih.” Selain dari penggalan cerita di atas, ada penggalan cerita lain 
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yang menggambarkan tentang tanggung jawab. Seperti pada penggalan 

cerita berikut: 

“Namun saat Lala jatuh sakit, rasa tidak tega dan 
kewajiban sebagai kakak untuk menjaga lebih menonjol 
dibanding segala prinsip dalam otaknya. Bagaimana mungkin 
kakak membiarkan adik yang masih belum mengerti benar akan 
arti kehidupan sendirian melawan penyakit, atau hanya melihat 
Lala terbaring di atas kasur berselimut, berwajah pucat, bibir 
pecah, dengan kening tersandar handuk kecil basah.” 

 

Analisis teks: dari penggalan cerita di atas, Wulan tidak melupakan 

kewajibannya sebagai kakak, meskipun posisinya di pondok pesantren 

yang ditinggali adiknya adalah sebagai ustadzah. Dari pernyataan “Namun 

saat Lala jatuh sakit, rasa tidak tega dan kewajiban sebagai kakak untuk 

menjaga lebih menonjol dibanding segala prinsip dalam otaknya.” 

Menunjukkan bahwa, Wulan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai 

seorang kakak untuk merawat adiknya. Meski sebagai ustadzah, ketika 

adiknya sakit, Wulan mengesampingkan posisi ustadzahnya dan lebih 

menunjukkan sisinya sebagai kakak yang harus melindungi dan menjaga 

adiknya. Dari beberapa penggalan cerita di atas, tanggung jawab 

digambarkan Ma’mun Affany dari beberapa cerita yang dilalui tokoh-

tokohnya. 
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B. Relevansi Nilai Karakter yang Terkandung dalam Novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dengan Tujuan Pendidikan Islam 

Relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan, dalam pembahasan ini 

akan membahas relevansi antara nilai-nilai karakter yang ada dalam novel 

Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany dengan tujuan 

pendidikan Islam. Dalam pembahasan ini, tujuan pendidikan Islam yang akan 

dijadikan sebagai dasar acuan adalah tujuan pendidikan Islam menurut Hasan 

Langgulung. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Hasan Langgulung 

adalah pengembangan fitrah diri, baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara 

dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi 

pelaksanaan fungsinya sebagai Khalifah fi al-ardl. 

Menurut Hasan Langgulung, bahwa tujuan pendidikan Islam harus 

mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama, antara lain 1) fungsi 

spiritual, yaitu berkaitan dengan akidah dan iman. 2) fungsi psikologis, yaitu 

berkaitan dengan tingkah laku individu termasuk nilai-nilai akhlak yang 

mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna, 3) fungsi sosial, 

yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan 

manusia lain atau masyarakat, yang mana masing-masing mempunyai hak 

untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan seimbang.101 

                                                 
101 Ibid., 115. 
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 Ada tiga fungsi yang dijelaskan Hasan Langgulung: 

1. Fungsi Spiritual, berkaitan dengan akidah dan iman. 

2. Fungsi Psikologis, berkaitan dengan tingkah laku yang mengangkat derajat 

manusia ke derajat yang lebih sempurna.  

3. Fungsi Sosial, berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan 

manusia dengan manusia lain atau masyarakat. 

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh Menghempas 

Cinta karya Ma’mun Affany sangat sesuai dengan tujuan pendidikan Islam 

menurut Hasan Langgulung. Kesesuaian tersebut dapat dijelaskan melalui 

uraian berikut: 

1. Fungsi Spiritual 

Fungsi spiritual yang dimaksud Hasan Langgulung adalah segala 

aspek yang berkaitan dengan akidah dan iman. Akidah adalah 

mentauhidkan Allah. Meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tiada Tuhan 

selain Allah Swt.  Bukti seseorang beriman adalah dengan bertakwa kepada 

Allah Swt, menjadi hamba Allah yang selalu menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta, 

terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi spiritual, yaitu religius. Nilai 

religius yang terdapat dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta adalah 

mengawali sesuatu dengan membaca basmallah, doa, dzikir, shalat, dan 

mengajak untuk taat kepada Allah Swt. 
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Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta mengajarkan kita untuk 

menjadi seseorang yang selalu ingat dan bedoa kepada Allah Swt. 

mengawali segala sesuatu dengan mengucapkan 

“Bismillahirrahmanirrahim” agar setiap apa yang dilakukan mendapat 

rahmat dan ridho dari Allah Swt. Novel ini juga mengajarkan kita untuk 

selalu mengingat Allah Swt. dalam setiap keadaan, baik senang maupun 

sedih. Dalam novel ini juga mengajarkan bahwa, ketenangan hati hanya 

dapat didapat ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dan 

selalu berdoa meminta kepada Allah Swt. selain itu, dalam novel ini juga 

mengajarkan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang dapat 

memberikan manfaat bagi manusia lain yang ditunjukkan dengan 

mengingatkan seseorang kepada kebaikan, yaitu mengajak seseorang untuk 

selalu taat dan bertakwa kepada Allah Swt. Hal ini sangat sesuai dengan 

Fungsi spiritual yang terdapat dalam tujuan pendidikan Islam menurut 

Hasan Langgulung.  

2. Fungsi Psikologis 

Fungsi psikologi adalah nilai-nilai akhlak yang berkaitan dengan 

tingkah laku yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih 

sempurna. Dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun 

Affany terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi psikologis, seperti 
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jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, gemar membaca, dan tanggung jawab.  

Jujur menjadikan seseorang menjadi orang yang dapat dipercaya. 

Disiplin menjadikan seseorang menjadi orang yang patuh pada peraturan, 

menghargai waktu, dan lebih menata pola hidup. Kerja keras menjadikan 

seseorang menjadi orang yang selalu berikhtiar untuk mencapai apa yang 

diinginkan. Kreatif menjadikan seseorang menjadi orang yang selalu 

berpikir dan menemukan hal-hal baru. Mandiri menjadikan seseorang lebih 

menghargai diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Rasa ingin 

tahu, menghargai prestasi, dan gemar membaca menjadikan seseorang terus 

giat belajar dan belajar. Tanggung jawab menjadikan seseorang menjadi 

orang yang mampu mengemban amanah dengan baik. Semua nilai-nilai 

karakter tersebut menjadikan seseorang menjadi orang yang menghargai 

dirinya sendiri dan selalu berusaha memperbaiki diri menjadi pribadi yang 

lebih baik. Berusaha menjadikan diri menjadi lebih baik lagi adalah 

termasuk dalam upaya meningkatkan derajatnya ke derajat yang lebih 

sempurna. Nilai-nilai karakter dalam novel Adzan Subuh Menghempas 

Cinta memiliki kesesuaian dengan fungsi psikologis yang dimaksudkan 

Hasan Langgulung dalam tujuan pendidikan Islam. 
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3. Fungsi Sosial 

Fungsi sosial adalah segala aspek yang berkaitan dengan aturan-

aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau 

masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan 

manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Hubungan timbal balik antar 

manusia ini menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang 

selalu bergantung dengan manusia lain. Dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta terdapat nilai-nilai yang mencerminkan fungsi sosial, 

yaitu demokratis, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan 

peduli lingkungan.  

Demokratis dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

menggambarkan tentang keadilan. Keadilan dalam novel ini adalah 

menganggap semua santriwati sama dan memiliki hak yang sama. Baginya 

semua santriwati harus tetap mematuhi peraturan, tidak peduli santriwati 

tersebut anaknya sendiri atau bukan. Selain demokratis, nilai yang 

menunjukkan fungsi sosial yang lain adalah bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, peduli sosial dan peduli lingkungan. Bersahabat/komunikatif merasa 

senang bila orang lain senang, saling bersahabat, saling menguatkan, saling 

mengisi, dan saling melengkapi. Cinta damai yang ditunjukkan dalam novel 

ini adalah, adanya rasa tidak suka terjadi pertengkaran, perpecahan dan 

perselisihan. Tokoh Wulan mencoba menenangkan Tina, ketika Tina marah 
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dengan seorang santriwati lain yang tidak sengaja menabraknya. Nilai 

selanjutnya adalah peduli sosial. Dalam novel ini peduli sosial ditunjukkan 

dengan adanya tolong menolong, bantu membantu dalam menyelesaikan 

tugas dan meringankan beban orang lain. Sedang nilai peduli lingkungan 

ditunjukkan dengan merawat keadaan rumah untuk memberi nilai estetika 

keindahan, dengan merawat keindahan rumah ini, akan menumbuhkan rasa 

kenyamanan bagi orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut.  

Nilai-nilai yang ada dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta 

yang meliputi demokratis, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli 

sosial, dan peduli lingkungan memilki kesesuaian dengan fungsi sosial yang 

dimaksudkan Hasan Langgulung dalam tujuan pendidikan Islam. Nilai-nilai 

dalam novel ini mengarah pada upaya untuk membina hubungan-hubungan 

yang baik dengan orang lain.  

Dengan uraian di atas, peneliti menyimpulkan adanya relevansi 

antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dengan tujuan pendidikan Islam menurut Hasan 

Langgulung. Setiap nilai-nilai yang terdapat dalam novel tersebut, memiliki 

kesesuaian dengan 3 fungsi, fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi 

sosial yang diakomodasi dalam tujuan pendidikan Islam menurut Hasan 

Langgulung.  
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Adanya relevansi antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Adzan Subuh Menghempas Cinta dengan tiga fungsi ini menunjukkan 

bahwa adanya kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam yang hendak 

dicapai menurut Hasan Langgulung, yaitu pengembangan fitrah diri, baik 

ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk 

pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai 

Khalifah fi al-ardl. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat alam 

novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany dan relevansinya 

terhadap tujuan pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany, antara lain: (1) religius, (2) 

jujur, (3) disiplin, (4) kerja keras, (5) kreatif, (6) mandiri, (7) demokratis, 

(8) rasa ingin tahu, (9) menghargai prestasi, (10) bersahabat/komunikatif, 

(11) cinta damai, (12) gemar membaca, (13) peduli lingkungan, (14) peduli 

sosial, (15) tanggung jawab. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

relevansi antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta dengan tujuan pendidikan Islam menurut Hasan 

Langgulung. Tujuan pendidikan Islam adalah pengembangan fitrah diri, 

baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis, sehingga akan 

terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya 

sebagai Khalifah fi al-ardl. Terdapat tiga fungsi yang diakomodasi dalam 

tujuan pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, yaitu: fungsi 
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spiritualitas yang berkaitan dengan akidah dan iman, fungsi psikologis yang 

berkaitan dengan tingkah laku yang mengangkat derajat manusia ke derajat 

yang lebih sempurna, dan fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan 

yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat. 

Relevansi antara keduanya dapat dikategorikan sebagai berikut:  

a. Fungsi Spiritual: religius, yang meliputi mengawali segala sesuatu 

dengan mengucap basmallah, berdoa, berdzikir, shalat tepat waktu, 

shalat berjamaah, dan mengajak untuk taat kepada Allah Swt. 

b. Fungsi Psikologis: jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar membaca, dan 

tanggung jawab. 

c. Fungsi Sosial: demokratis, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli 

sosial, dan peduli lingkungan memiliki kesesuaian. 

Adanya relevansi antara nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Adzan Subuh Menghempas Cinta dengan tiga fungsi ini menunjukkan 

bahwa adanya kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam yang hendak 

dicapai menurut Hasan Langgulung yaitu pengembangan fitrah diri, baik 

ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk 

pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai 

Khalifah fi al-ardl. 
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B. Saran  

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya 

Ma’mun Affany, peneliti ingin memberi saran: 

1. Dalam menulis sebuah karya sastra berupa novel, novel Adzan Subuh 

Menghempas Cinta sebaiknya mengandung semua nilai karakter (18 nilai 

karakter) bangsa yang sudah ditetapkan oleh kementerian Pendidikan 

Nasional. Peneliti hanya menemukan 15 nilai karakter dalam novel Adzan 

Subuh Menghempas Cinta, semoga ke depannya dapat disempurnakan lagi 

dengan menambahkan 3 nilai yang belum terkandung di dalamnya.  

2. Novel Adzan Subuh Menghempas Cinta karya Ma’mun Affany adalah salah 

satu novel yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang sedang 

digalakkan oleh pemerintah dan memiliki kesesuaian atau relevansi dengan 

tujuan pendidikan Islam, seharusnya novel Adzan Subuh Menghempas 

Cinta juga memuat faktor lain yang mengarah pada pencapaian tujuan 

pendidikan Islam. 


