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MOTTO 

Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik. Ia seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

menjulang kelangit. Pohon itu memberikan buahnya setiap masa dengan izin 

Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk para manusia supaya mereka ingat 

(Ibrahim, 24-25) 

 

Aqidah bagaikan angka 1 sedangkan amal bagaikan angka 0 . Kalau angka 

1 berdiri paling depan maka angka 0 di belakangnya akan menambah nilainya, 

semakin banyak dan bertambah 0 di belakang angka 1 maka semakin besar nilainya. 

Sebaliknya, sebanyak apapun angka 0 berjajar kalau di depannya tidak ada angka 1 

maka angka 0 itu tidak bernilai apa-apa. (KH. Imam Zarkasyi) 

 

Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi-nabi 

yang sebelummu, “jika kamu mempersekutukan Allah, Niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang merugi (Az-Zumar: 65) 
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Persembahan 
 
 Ayah dan Ibu yang tulus memberikan cinta sucinya kepadaku, dengan tetesan air mata, 

keringat dan doa yang tidak hentinya diberikan kepadaku, terimalah pengabdianku 

karena aku tidak ada dan tidak berarti tanpa kalian, terimaksih atas segalanya semoga 

Allah membalasnya 

 Kakak-kakakku mba fida, mba im, mba is, mba ana, dan mas man terima kasih atas 

kasih sayang dan perhatiannya selama ini. 

 My beloved „Yoga‟ yang selalu sabar mnjadi tempat keluh kesah, menangis, marah, dan 

tertawa, terima kasih untuk kebersamaan yang tulus selama ini. miss u… 

 Sahabat-sahabatku di FAI Tarbiyah 2007 diah “margundul”, uul, mbah dil, minten 

“kemayu”, mpok eny, ririn, widya, mala, terimakasih atas dukungannya aku bersyukur 

karena Allah telah memilihku untuk berjalan bersama kalian. 

 Teman-teman kost Az-Zaitun Nisa”Samson”, mb ike, mb ayik, dek dyan, Yani, Indhun, 

mba nyit-nyit terimakasih atas kebersamaannya selama ini kalian mengajarkanku lebih 

dewasa. 
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ABSTRAK 

 

Pendidikan Aqidah sangat penting bagi kehidupan ini, karena aqidah 

merupakan dasar fondasi bagi agama. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh 

Allah SWT jika tidak dilandasi dengan aqidah. Pendidikan aqidah merupakan 

asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada 

amalan Islam seseorang. Ada banyak cara untuk menyampaikan pendidikan 

Aqidah, salah satunya yang digunakan oleh Habiburahman El-Shirazy lewat 

karya sastranya yang berupa novel berjudul Bumi Cinta. Berdasarkan uraian di 

atas ditegaskan bahwa permasalahan yang diambil dalam novel Bumi Cinta ini 

adalah bentuk pendidikan aqidah apa yang dapat diambil dari tingkah laku dan 

budi pekerti tokoh. 

Dari permasalahan diatas tujuan penelitian dari novel Bumi Cinta ini yaitu 

untuk menemukan bentuk pendidikan aqidah dan karakter tokoh yang 

ditampilkan dalam novel Bumi Cinta. Penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca,yaitu dapat memperluas khasanah ilmu dalam karya ilmiah 

terutama dalam bentuk cerita. Sedangkan metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dengan cara menelaah 

buku primer karya Habiburrahman El-Shirazy. 

Penelitian ini menemukan 6 bentuk dari pendidikan Aqidah dalam novel Bumi 

cinta ini Pertama, Keyakinan terhadap Allah meliputi fithrah berTuhan setiap 

manusia, keyakinan tentang adanya Tuhan memberikan ketentraman jiwa seperti 

digambarkan dalam tokoh Yelena. Kedua, Keyakinan terhadap Malaikat meliputi 

cara beriman kepada Malaikat melalui jalan menghubungkan diri dengan 

malaikat. Ketiga, Keyakinan terhadap Nabi dan Rasul antara lagi dengan 

mengikuti Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad  SAW digambarkan dari 

Ayyas yang selalu  berpegang teguh kepada keimanannya di Moskow, Keempat, 

Keyakinan terhadap Kitab-kitab Allah yaitu al-Qur’an yang memiliki 

keistimewaan sebagai wahyu Allah. Kelima, Keyakinan terhadap Hari Akhir 

bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Keenam, Keyakinan terhadap Qada dan 

Qadar diceritakan melalui tokoh Linor dijelaskan bahwa Allah telah mengatur 

segala apa yang ada di langit dan di Bumi. Keenam keyakinan diatas diperoleh 

dengan 3 tingkatan yaitu Ilmu al Yaqin yang diperoleh dengan cara mempelajari 

ilmu, lalu dengan Ain al Yaqin yang diperoleh dari panca indera, dan Haqq al 

Yaqin yang menjadi media paling menyakinkan atas suatu kebenaran karena 

diperoleh dari pengalaman 

Selain itu penelitian ini juga menemukan 3 karakteristik tokoh dalam novel 

Bumi Cinta yang mencerminkan Aqidah Islamiyah yaitu karakter tokoh Ayyas, 

yang senantiasa menanamkan dan berpegang teguh dengan Aqidah serta 

keyakinannya yang kuat kepada Allah. Dari Yelena dijelaskan bahwa setiap 

manusia memiliki fitrah untuk berTuhan dan Aqidah yang benar akan 

memberikan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Dan dari Linor hikmahnya 

bahwa Aqidah yang benar dan keimanan hakiki itu menimbulkan jiwa keberanian. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 

petunjuk dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pendidikan Aqidah 

dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy telah dilewati dengan 

proses panjang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Aqidah merupakan unsur yang paling pokok dalam agama Islam. Aqidah 

adalah suatu hal yang pertama kali diterapkan oleh Rasullullah SAW kepada 

umatnya, itulah yang dijadikan fondamen dalam memperkokoh pembangunan mental 

umat Islam yang akan mendasarkan segala sesuatu atas landasan Islam yang murni 

oleh sebab itu mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia karena aqidah yang benar 

akan menghasilkan segala macam sifat keutamaan, keluhuran dan kebaikan akhlaq. 

Ada banyak cara untuk menyampaikan pendidikan Aqidah, salah satu cara 

yang digunakan oleh Habiburahman El-Shirazy lewat karya sastranya yang berupa 

novel berjudul Bumi Cinta. Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy ini 

adalah sebuah Novel Tentang perjuangan seorang pemuda yang selalu menjaga teguh 

Aqidah keimanannya, di tengah hingar-bingar gadis-gadis pelacur. Novel ini 
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membangkitkan semangat kecendekiaan dan meredam napsu seksual karena takut 

kepada Sang Pencipta. Tidak hanya filmis novel ini, namun benar-benar membangun 

jiwa kepada pembaca supaya memupuk subur rasa kecintaan kepada Allah Tuhan 

Seru Sekalian Alam. Ruh novel ini begitu kuat dalam memperjuangkan nilai-nilai 

Islam walau pun dengan sangat berani mengambil latar di negara yang menjadi 

surganya penikmat seks bebas. 

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bantuan 

dan bimbingan yang datang dari berbagai pihak dalam menyelesaikan karya ini. Oleh 

karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Drs. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan FAI, yang telah memberikan ijin 

pelaksanaan penelitian ini. 

2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, 

pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi 

ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. 

3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah membimbing 

penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.       

4. Perpustakaan UMS yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyediaan 

buku      

5. Karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

6. Teman-teman kampus yang selalu memberikan dukungan dan semangat 
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7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung 

maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas amal mereka dengan balasan yang sepadan. 

Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi positif bagi pembaca serta dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik. 

Surakarta, 20 November 2010 

 

Koriyati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL………………………………………………………….……… i 

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING…………………………………….…. ii 

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………..…. .… iii 

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………….……… iv 

HALAMAN MOTTO………………………………………………….……………. v 

HALAMAN PERSEMBAHAN………….…….…………………..……….…….… vi 

HALAMAN ABSTRAK …………………………………………...….……….… ..vii 

KATA PENGANTAR...……………………………………………...….……….....viii 

DAFTAR ISI………………………………………………….……….…….…..…...xi 

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………...….…  1 

A. Latar Belakang Masalah …………………………………………...….. 1 

B. Penegasan Istilah  …………………………………………...............… 7 

C. Rumusan Masalah ………………………………………………......…. 9 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..………………………………........... 10 

E. Kajian Pustaka  ………………………………………………….....… 11 

F. Metode Penelitian  ………………………………………………........ 13 

G. Sistematika Penulisan ..………………………....……………………. 15 

BAB II NOVEL DAN PENDIDIKAN AQIDAH………………………… ….…. 17 

A. Novel sebagai Media Pendidikan Aqidah……...……………………... 17 

1. Pengertian Novel…………………..…………………………....... 17 



 xii 

2. Tujuan Novel………………………………………………………18 

3. Unsur Pembangun Novel……………………….......…..…............18 

a. Unsur Intrinsik…………………………………………………18 

1) Tema……………………………………………………….19 

2) Setting……………………………………………………...19 

3) Sudut Pandang……………………………………………..21 

4) Alur/Plot…………………………………………………...22 

5) Penokohan…………………………………………………23 

b. Unsur Ekstrinsik……………………………………………….24 

4. Jenis-jenis Novel…………………………...…….…………....…...25 

a. Novel Detektif……………………………………………........25 

b. Novel Roman…………………………………………………..25 

c. Novel Gothic……...……………………………………………27 

d. Novel Psikolog…..……………………………………………..28 

e. Novel  Autobiofrafi…………………………………………….28 

5. Kegunaan Novel dalam Kehidupan Beragama…………………….29 

B. PENDIDIKAN AQIDAH……………………………………………..31 

1. Pengertian Pendidikan Aqidah…………………………………….31 

2. Istilah lain tentang Aqidah……………………………………….32 

3. Ruang Lingkup Aqidah……………………………………………33 

a. Keyakinan terhadap Allah………………………………………34 

b. Keyakinan terhadap Malaikat…………………………………...35 



 xiii 

c. Keyakinan terhadap Nabi dan Rasul …………………………...36 

d. Keyakinan terhadap Kitab-kitab Allah …………………………39 

e. Keyakinan terhadap Hari Akhir………………………………...41 

f. Keyakinan terhadap Qada dan Qadar…………………………...42 

4. Tingkatan Aqidah………………………………………………….43 

a. Taqlid…………………………………………………………...43 

b. Ilmu al Yaqin……………………………………………………44 

c. Ain al Yaqin…………………………………………………….44 

d. Haqq al Yaqin…………………………………………………...44 

BAB III  GAMBARAN UMUM NOVEL BUMI CINTA KARYA 

HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY……………………………….…... 46 

A. Biografi Penulis…….……………………………….. ………..……....46 

1. Riwayat Hidup Penulis…..……………………..…...……..…..…..46 

2. Riwayat Pendidikan……………..………………………………..  48 

3. Aktivitas dibidang Kelembagaan…………………….....…………49 

4. Karya-karyanya…. .…………………………………..….......…… 51 

B. Novel “Bumi Cinta” karya Habiburrahman El-Shirazy………………..53 

1. Tema……………………………………………………………….53  

2.  Penokohan/Perwatakan………………………………..…...…….. 54 

3. Setting…………………………..…..………………………...…....62 

4. Sudut Pandang……………………... ………………………….….66 

5. Alur Cerita………………………………………………………... 67 



 xiv 

B. Kandungan Pendidikan Aqidah dalam Novel Bumi Cinta Karya 

Habiburrahman El-Shirazy………..…………………………..………75 

BAB IV  ANALISIS PENDIDIKAN AQIDAH DALAM NOVEL BUMI CINTA 

KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY………………………... 84 

A. Bentuk Pendidikan Aqidah dalam novel Bumi Cinta…………..……...84 

B. Karakter Tokoh Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy..96 

BAB V   PENUTUP …………………………………..…....……...........................102 

A. Kesimpulan..............…………………………………..…....……...... 102 

B. Saran…………………………………..…....…….............................. 104 

C. Kata Penutup…………………………………..…....…….................. 104 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………..…....……......................... 105 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


