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ABSTRAK  

 

 

KONSTRUKSI PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS PADA NOVEL  

“AYYUB DAN ULAT-ULAT YANG MENGEROGOTINYA” 

(Analisis Hermeneutika untuk Pembelajaran Pendidikan 

 Pancasila dan Kewarganegaraan) 

 

Imam Setiyawan, A220100117, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididkan, 

 Muhammadiyah Surakarta, 2014, 66 halama + lampiran. 

 

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui muatan pendidikan karakter 

rligius yang ada dalam novel “Ayyub dan Ulat-Ulat ynag Menggerogotinya”. 
Bagaimana konstruksi pendidikan karakter religius yang terdapat dalam Novel 

Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya? Penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif yang dilaksanakan dengan metode hermeneutika, yaitu mengali 

konstruksi makna dalam novel. Objek penelitian ini adalah pendidikan karakter 

religius dalam novel Ayyub dan Ulat-Ulat ynag Menggerogotinya. Data 

penelitian ini adalah kata, ungkapan, kalimat serta peristiwa yang ada pada 

novel Ayyub dan Ulat-Ulat ynag Menggerogotinya. Sumber data penelitian ini 

berupa sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari novel ayyub. Sumber data skunder dalam penelitian 

ini adalah berupa artikel, jurnal dari internet. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Validitas 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber data. Teknik 

analisis data penelitian ini adalah metode pembacaan model hermeneutika. Hasil 

penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam novel “Ayyub dan Ulat-Ulat ynag 

Menggerogotinya” menjadi contoh bagaiamana menerapkan nilai-nilai keimanan 

dan akhlak yang baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi sari toladan 

bagi kita semua dalam menyikapi hidup yang diberikan oleh Allah. Kehidupan 

yang indah ini sudah sepantasnya untuk kita syukuri. Karakter keimanan yang 

baik dalam novel ini mengandung makna orang yang memiliki iman, akhlak dan 

kesabaran. 

 

Kata Kunci: Konstruksi Pendidikan Karakter Rligius dalam Novel dan Studi 

Hermeneutika. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan saat ini masih dipercaya sebagai media yang ampuh dalam 

membangun kecerdasan dan keperibadian manusia menjadi lebih baik. Pendidikan 

secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pembelajarannya 

menghasilkan generasi yang diharapkan. Sebagaimana tercantum di dalam 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagi alat untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang bermanfaat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pendidikan karakter adalah susatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warganegara yang meliputi kopetensi pengetahuan, kesadaran, kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuahan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun bangsa sehingga menjadi 

manusia yang mempunyai karakter baik atau menjadi insan kamil. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi bahasa, agama, 

usia, sosial kultur dan suku bangsa untuk menjadi warganegara indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

pancasila. Peranan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

untuk penanaman pendidikan karakter religius dipertegas dalam visi program 

studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu mengarahkan 

peserta didik menjadi warga negara yang baik dan handal, sebagai ujung tombak 

generasi penerus bangsa. Berdasarkan visi dan tujuan di atas maka mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk 

karakter religius anak bangsa sehingga menjadi generasi penerus yang handal 

berwawasan luas, dan beraklak mulia. Pendidikan karakter religius sangat mutlak 

diperlukan karena dengan karkter yang agamis manusia tidak akan kehilangan 

arah dan tujuan dalam mengarungi kehidupan ini.  
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Pendidikan karakter religius merupakan bagian dari materi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang esensinya mengacu pada visi, misi dan 

tujuan untuk membentuk warganegara yang baik dan berakhlak mulia. Salah satu 

upaya yang digunakan untuk membentuk karakter anak bangsa adalah dengan di 

keluarkannya novel-novel yang bersifat membangun dan menyadarkan pembaca 

tetang betapa pentingnya pembentukan karakter religius dalam perkemabagan dan 

pertumbuhan bangsa. Novel yang menggunakan bahasa yang mengikat dan 

dialaog-dialog yang menyentuh jiwa, diharapkan dapat membantu membentuk 

karakter anak bangsa yang belakangan ini mulai terpuruk dalam jenjang 

kehancuran. Kerakter mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku 

seseorang. Orang yang mempunyai karakter baik pastinya akan berjalan menuju 

kebaikan begitu dan sebaliknya. 

Keberagaman kehidupan beragama di indonesia yang amat religius 

bersumber dari akar kebudayaan yang beragam, hal tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi sudut pandang masyarakat mengenai sisi kehidupan. Keberagaman 

agama yang terdapat di indonesia menjadi bukti keberagaman masyarakat yang 

ada. Budaya pada hakekatnya adalah cerminan nilai-nilai dari sekumpulan 

manusia yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keanekaragaman budaya, agama dan masih banyak keragaman-keragaman 

lainnya. Agar nilai-nilai yang terkandung didalam kebudayan tersebut dapat 

membimbing perilaku masyarakat, maka dibutuhkan sosialisasi mengenai ajaran 

agama yang ada. Keanekaragaman agama yang ada di indonesia penuh dengan 

akitivitas dan identitas yang beragam, ditangkap oleh sebagaian ilmuan sebagai 

fenomena yang menarik untuk diamati dan dicatat dalam sebuah cerita fiksi yang 

berupa novel.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Konstruksi pendidikan karakter 

religius yang terdapat dalam Novel Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya 

berdasarkan analisis hermeneutika?" Tujuan peneilitian ini adalah: ”Untuk 

mengetahui muatan pendidikan karakter religius yang terdapat dalam Novel 

Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya berdasarkan analisis hermeneutika”. 
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B. METODE PENELITIAN 

 

1. Setting Penelitian 

Tempat penelitain ini adalah ditempat tinggal peneliti, karena subjek yang 

diteliti adalah novel yang berjudul Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya 

dengan objek penelitiannya adalah aspek pendidikan karakter religius. Tahap-

tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan 

penelitian secara keseluruhan dilaksanakan secara kurang lebih empat bulah, yaitu 

sejak bulan Februari 2014 samapai dengan bulan Mei 2014. Adapun tahap-tahap 

perincian kegiatan pokok adalah sebagai berikut. 

2. Jenis dan  Strategi Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatatif deskriptif menggunakan 

metode analisis hermeneutika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaitif 

karena yang diutamakan adalah kualitas analisisnya. Menurut Moleong (2004:6), 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks kusus yang alami sera dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

 Menurut Faiz (2002:20), hermeneutika pada dasarnya adalah “satu diantara 

teori dan metode menyingkat makna, sehingga dapat dikatakan tanggungjawab 

utama dan pertama dari hermeneutika menampilkan makna yang ada dibalik 

simbol-simbol yang menjadi objeknya”. Menurut Ratna (2007:44-45), 

hermeneutika adalah metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui pesan 

yang disampaikan oleh illlahi kepada manusia dalam bentuk tulisan melalui 

sebuah penafsiran. 
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Strategi penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang 

menjadi objek, variabel, subjek dan masalah yang sedang diteliti agar data yang 

diperoleh lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Studi kasus dalam 

penelitian ini adalah nilai karakter religius pada Novel “Ayyub dan Ulat-ulat yang 

Menggerogotinya”. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:172), subjek merupakan sumber data darimana 

suatu data penelitian itu diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah novel 

Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya. Novel tersebut di terbitkan oleh 

safirah. Sedangkan objek penelitian menurut Maryadi, dkk (2010:13), objek 

penelitian yaitu berupa variabel yang akan diteliti, baik berupa tingkah laku, 

aktivitas, peristiwa serta gejala soaial lainnya. Objek dalam penelitian ini adalah 

Aspek Pendidikan Karakter Religius. 

 

4. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006), “sumber data dalam penelitian adalah subyek 

darimana data diperoleh”. Sumber data penelitian ini meliputi: 

1. Sumber data primer 

Menurut Siswanto (2005:54), Sumber data primer adalah sumber utama 

penelitian yang diperoses langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara. 

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah novel Ayyub dan Ulat-Ulat 

yang Menggerogotinya yang diterbitkan pada tahun. Sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari novel ayyub dan ulat-ulat yang 

menggerogotinya. 

2. Sember data Skunder 

Menurut Siswanto (2005:54), sumber data skunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung atau lewat perantara tapi masih berdasarkan 

kategori konsep. Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur situs internet serta penelitian-penelitian terdahulu yang 

digunakan untuk membantu peneliti menganalisis secara mendalam yang 
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bertujuan untuk menjawab permasalahan peneliti. Sumber data skunder dalam 

penelitian ini adalah berupa artikel, jurnal dari internet. 

 

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan teknik pengumpulan data tertentu 

untuk memperlancar proses penelitian. Penulis menggunakan beberapa teknis 

dalam pengumpulan data yang meliputi: 

1. Dokumentasi, yaitu peneliti mencari data-data dan referensi tentang novel 

Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya dengan cara membaca dan 

memahami teks yang ada. 

2. Studi Pustaka, yaitu untuk memperoleh data-data yang dibutuhakan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka guna mengkaji beberapa 

permasalahan dari subjek dan objek yang diteliti. Studi pustaka berupa artikel, 

majalah, jurnal, buku-buku, situs internet dan sumber lain yang berhubungan 

dengan analisis hermeneutika guna mengkaji beberapa pokok permasalahan. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:335), analisis data merupakan suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara: mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedelapan pola, 

memilih mana yang terpenting, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis 

hermeneutika. Menurut Stefan (2009:325), Hermeneutika adalah sebagai “metode 

analisis teks dibarengi dengan kebutuhan bagi pengembangan metodelogi baru 

untuk ilmu-ilmu sosial”. Metode hermeneutika ini digunakan untuk mangetahui 

makna yang terkandung dalam novel Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya 

melalui kajian teks dalam novel tersebut. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Membaca berulang-ulang novel Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya 

untuk memperoleh makna pendidikan karekter religius yang terkandung 

didalamnya serta untuk mengetahui keseluruhan isi novel tersebut. 

2. Mencatat aspek pendidikan karakter religius yang terdapat pada setiap kalimat 

atau dialog melalui analisis hermeneutika terhadap novel Ayyub dan Ulat-Ulat 

yang Menggerogotinya. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam novel “Ayyub dan Ulat-

Ulat ynag Menggerogotinya” menjadi contoh bagaiamana menerapkan nilai-nilai 

keimanan dan akhlak yang baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi sari 

toladan bagi kita semua dalam menyikapi hidup yang diberikan oleh Allah. 

Kehidupan yang indah ini sudah sepantasnya untuk kita syukuri. Didalam novel 

ini terdapat pendidikan karakter religius yang pertama mencakup pendidikan 

aqidah yang berupa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari 

akhir, iman kepada ketentuan Allah. Kedua Pendidikan Akhlak yang meliputi 

akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada manusia. Ketiga pendidikan syariah yang 

mencakup pendidikan tentang ibadah sholat dan ibadah puasa. Sehingga novel 

dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan, 

berdasarkan makna karakter tokoh yang terkandung dalam alur cerita sebuah 

novel sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan. Novel Ayyub dan ulat-ulat yang 

menggerogotinya dapat dijadikan sebagai keperluan pembelajaran pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan melalui tokoh utama yang memiliki karakter 

religius. Salah satu kopetensi dasar atau materi dalam mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan terkait dengan pendidikan karakter religius 

adalah sebagai berikut. 

Mata Pelajaran :Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kelas  :VII 

KI 1  :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.   
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KD 1.1 :Menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Ynag Maha Esa dan berakhlak mulia dalam 

kehidupan di sekolah dan masyarakat. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil sebuah 

kesimpulan sebagai berikut: 

Novel “Ayyub dan Ulat-Ulat yang Menggerogotinya” mengandung pesan-

pesan religius khususnya nilai keimanan dan akhlak. Tokoh Ayyub dalam novel 

ini mengajarkan cara-cara untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan akhlak 

dalam sebuah kehidupan. Ayyub percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu 

mengawasi setiap gerak-gerik hambanya, ia juga percaya bahwa penyakit yang 

dialaminya saat ini merupakan takdir dari Allah sebagai salah satu ujian untuk 

mengetahui ketakwaan dan keimanan seorang hamba. Ayyub juga dengan sabar 

menjalani cobaan yang sedang dialaminya, dengan berbekalkan kesabaran dan 

selalu melavalkan kalimat dzikir ia jalani hari-harinya dengan penuh keimanan. 

Ayyub percay jika jalan kehidupan manusia itu telah ditentukan oleh sang 

pencipta, sebagai hamba yang baik Ayyub selalu taat dan tekun untuk 

menjalankan ibadah. Ayyub mempercayai bahwa dibalik cobaan ini tersimpak 

sejuta kenikmatan yang akan Allah berikan padanya, selain itu ia juga percaya 

bahwa akan ada hari pembalasan sehingga beliau pun tekun menjalankan ibadan 

untuk bekalnya kelak di akherat. Hal ini menjadikan suri toladan untuk manusia 

dalam menyikapi hidup yang diberikan oleh Allah. karakter keimanan dalam 

novel ini mengandung makna bahwa seorang insan yang memiliki keimanan yang 

baik akan cenderung untuk melakukan perbuatan baik, karena ia mengetahui 

bahwa perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik pula. Dengan keimanan 

yang dimiliki seseorang akan cenderung memperhatikan setiap jengkal perbautan 

dan perkataan yang akan ia lontarkan atau lakukan. Karakter akhlak yang benar 

menurut islam yaitu akhlak atau perbuatan yang dilandasi dengan iman. 
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