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ABSTRAK 

 Salah satu sastra dalam bentuk novel yang bisa mewakili nilai-nilai pendidikan 

karakter religius adalah novel berjudul "Api Tauhid" oleh Habiburrahman El Shirazy yang 

mengungkap novel sejarah, penuh dengan cerita heroik, tokoh-tokoh yang menonjol dalam 

keagungan. dari cinta Mujaddid Bediuzzaman Said Nursi, ditenun dengan kisah cinta dramatis 

perjuangan para pemimpin Fahmi, kaum muda yang sedang belajar di Universitas Islam di 

Madinah. Fahmi adalah seorang pemuda asal pedesaan Lumajang, Jawa Timur. Tokoh Fahmi 

mewakili kehidupan budaya khas siswa di Jawa. Fahmi dan keluarganya, jadi sami'na wa 

atho'na dan penghormatan terhadap ulama (kiai). Dan kemampuan menghidupkan kembali 

kejadian di balik tokoh berpengaruh dan penuh keajaiban, Mujaddid Bediuzzaman Said Nursi, 

merupakan daya tarik tersendiri dalam novel ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

memperoleh gambaran tentang nilai pendidikan dalam kaitannya dengan karakter religius 

Tuhan (vertikal) dan (2) memperoleh gambaran tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

keagamaan dalam kaitannya dengan sesama manusia (horizontal). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Data dan sumber data dalam 

penelitian ini adalah nilai teks pendidikan agama tokoh novel Api Tauhid oleh 

Habiburrahman El Shirazy, terbit tahun 2015 (cetakan ke VIII) oleh penerbit Republika 

Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai pendidikan yang terkandung 

dalam karakter religius dalam novel Api Tauhid meliputi hablun min Allah dan hablun min 

al-Hanas. Dalam hubungan dengan Tuhan (hablun min Allah) menemukan 6 (enam) nilai 

pendidikan karakter religius (1) nilai iman dan tauheed, (2) nilai tawaqal, (3) nilai nilai 

kesukiman, (4) nilai kesabaran, 5) nilai hidayah, dan (6) berdoa kepada Tuhan. Sedangkan 

dalam kaitannya dengan sesama manusia (hablun min al-annas) menemukan 4 (empat) 

karakter pendidikan karakter religius, yaitu (1) saling menghormati dan menghormati sesama 

manusia, (2) saling membantu sesama manusia, (3) rasa hormat diri mereka sendiri, dan (4) 

menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan.  

 

Kata kunci: nilai agama, pendidikan karakter, hubungan vertikal, hubungan 

horisontal. 
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ABSTRACT 

 

  One of the literaries in the form of a novel that can represent the values of education 

religious character is a novel titled "Api Tauhid" by Habiburrahman El Shirazy that reveals 

the historical novel, full of heroic stories, of figures prominent in the majesty of the love of 

Mujaddid Bediuzzaman Said Nursi, woven with a dramatic love story of struggle Fahmi 

leaders, young people who is studying at the Islamic University in Madinah. Fahmi is a young 

man from the countryside Lumajang, east Java. Fahmi figures represent the cultural life of 

typical students in Java. Fahmi and his family, so sami'na wa atho'na and reverence for ulama 

(kiai). And the ability to relive the events behind the influential figures and full of wonder, the 

Mujaddid Bediuzzaman Said Nursi, is the main attraction in this novel. This study aims to (1) 

obtain a description on the value of education in relation to the religious character of God 

(vertical) and (2) obtain a description on the values of the religious character education in 

relation to fellow human (horizontal). This study used a qualitative approach with descriptive 

research. Data and sources of data in this study are the values of the religious character 

education text novel Api Tauhid by Habiburrahman El Shirazy, published in 2015 (the mold 

to VIII) by the issuer Republika Jakarta. Based on the results of the research found that the 

educational values contained in the religious character in the novel Api Tauhid includes 

hablun min Allah and hablun min al-Annas. In a relationship with God (hablun min Allah) 

found 6 (six) educational values religious character (1) value of faith and tauheed, (2) value of 

tawaqal, (3) value of Ihtiar, (4) value of patience, (5) value of hidayah, and (6) pray of God. 

Whereas in relation to fellow human beings (hablun min al-annas) found 4 (four) educational 

values religious character, namely (1) mutual respect and respect for fellow human beings, (2) 

help each other among humans, (3) respect themselves, and (4) respect for nature as God's 

creation. 

 

Keywords: religious values, character education, relationship vertical, 

horizontal relations 

 

 

PENDAHULUAN 

Sudah banyak kajian yang dilakukan untuk menjelaskan masalah manusia dengan berbagai 

aspek dan ragamnya. Aneka pendekatan dan metode ditawarkan untuk menjawab beragam 

persoalan yang berhubungan dengan manusia, sekaligus mengungkap misteri yang masih 

tersisa di dalam dirinya. Tetapi manusia tetap saja mengundang daya tarik untuk terus dikaji 

dan dikaji ulang. Ia tetap menyimpan banyak pertanyaan yang harus dijawab terutama karena 

manusia adalah makhluk yang tidak pernah usai. 

Biologi, ekonomi dan ilmu-ilmu bahasa adalah ilmu-ilmu kemanusiaan paling awal 

yang pernah dilahirkan untuk memahami fenomena karakter manusia dan religiusnya ini. 

Biologi mengkaji manusia sebagai wujud yang memiliki fungsi, menerima rangsangan 

psikologis, biologis dan sosial. Ilmu ini juga membahas mengenai reaksi manusia, 
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penyesuaian dirinya hingga usaha-usahanya untuk bertindak sesuai dengan keteraturan. 

Dengan ungkapan lain, ilmu ini mengarah kepada kemungkinan terciptanya norma-norma 

dalam kehidupan manusia. Singkatnya, ada dua aspek yang diperhatikan dalam ilmu ini, yaitu 

aspek fungsi dan norma manusia. Pada bidang ekonomi, manusia dikaji sebagai wujud yang 

memiliki kebutuhan, keinginan dan tentunya kepentingan. Hal yang disebut terakhir ini 

(kepentingan) biasanya mengandung konflik dan persinggungan. Karena konflik 

membutuhkan aturan dan tata kelola, maka bidang ekonomi di samping membahas persoalan 

kepentingan dan konflik, juga menawarkan gagasan mengenai tata kelola atau aturan 

kehidupan. 

Pada bidang bahasa, manusia dikaji sebagai wujud yang mencari makna. Dalam konteks 

ilmu bahasa, berbicara adalah cara manusia mencari atau juga menyampaikan maksud hati 

dan pikirannya. Bersamaan dengan itu, dikaji pula hal-hal yang terkait dengan bahasa yaitu 

penandaan. 

Demikianlah, tiga bidang ilmu di atas diyakini paling tidak oleh beberapa tokoh dan 

ilmuwan di Barat seperti Michel Foucault telah secara sempurna mencakup seluruh wilayah 

yang bisa diketahui tentang manusia. Biologi mewakili aspek fungsi dan norma, ekonomi 

mewakili aspek konflik dan aturan, sedang ilmu bahasa aspek penandaan dan sistem makna. 

Di luar tiga bidang ilmu itu, masih ada dan bahkan banyak jenis ilmu-ilmu kemanusiaan 

yang didedikasikan untuk mengkaji persoalan manusia. Di antara yang sudah kita kenal 

adalah psikologi, sosiologi dan antropologi. Psikologi membahas karakter manusia sebagai 

individu, sosiologi membahas karakter sosial manusia, dan antropologi mendalami manusia 

dan membuat gambaran tentang ke-aku-an manusia dalam konsepsi filosofis. 

Hal yang disebut terakhir ini, antropologi menjadi jenis ilmu yang dianggap paling 

intens mendalami persoalan karakter manusia terutama dari sudut pandang filosofis. Awalnya 

antropologi muncul pada abad ke-19 hanya sebagai perangkat untuk menelusuri asal usul ras 

manusia dan mencari fosil-fosil ras binatang yang dianggap sangat dekat dengan manusia. 

Dalam konteks kolonialisme, kadang antropologi diyakini sebagai ilmu atau metode untuk 

memahami karakter masyarakat terjajah, dengan tujuan melanggengkan penjajahan. 

Seperti ilmu lainnya, antropologi terus berkembang dan menjelma menjadi ilmu yang 

memiliki banyak dimensi baik dalam hal objek kajian, metode maupun tujuannya, karena 

tertuntut untuk menguraikan berbagai subsistem yang ditemukan dalam manusia maupun pola 

kehidupannya, antropologi mau tidak mau berkembang menjadi ilmu yang tidak kaku. 
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Antropologi berproses menjadi bidang ilmu yang cukup beragam dengan berbagai aliran di 

dalamnya. Salah satu aliran itu adalah antropologi filsafati yang secara khusus menyoroti 

hakekat atau esensi karakter manusia. 

Secara garis besar, antropologi filsafati terbangun atas anggapan dasar bahwa manusia 

adalah binatang yang berbicara, atau binatang yang berakal. Dalam konsepsi ini manusia 

dikaji secara utuh dan mendalam sehingga rumpun manusia benar-benar bisa ditunjukkan 

sebagai wujud yang rasional. Manusia dipahami sebagai wujud materil, dan menempati posisi 

yang sangat penting dalam keragaman kehidupan hayati secara umum. Antropologi filsafati 

mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, akal dan hati, jiwa dan raga. 

Namun lebih dari itu, bidang ilmu ini juga menawarkan metode memahami keterkaitan antara 

satu bidang dalam diri manusia dengan bidang lainnya. Umpamanya, keterkaitan antara hati 

dan akal. 

Bagi seorang pengarang yang peka terhadap fenomena tersebut dengan hasil 

perenungan, penghayatan, dan hasil imajinasinya, lalu menuangkan idenya dalam karya sastra 

yang merepresentasikan kehidupan nyata. Demikian pendapat Maman S. Mahayana bahwa 

karya sastra yang dihasilkan pengarang sekadar menyajikan dunia imajinatif. Dari karya itu, 

pembaca diajak untuk berpikir, bercermin dan melakukan instrospeksi diri untuk memerangi 

kejahatan, menegakkan kebenaran, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sastrawan 

secara tak langsung mengajak masyarakat guna meningkatkan moral, memperhalus etika agar 

kita lebih beradab dan toleran, mendorong peningkatan peradaban manusia, dan menghargai 

manusia sebagai manusia apa pun status, suku bangsa, dan ideologinya (Mahayana, 2012: 47). 

Inilah perwujudan tanggung jawab sosial pengarang. 

Meskipun pengarang merasa mempunyai hak istimewa (privilege) untuk berkreasi 

sebebas-bebasnya, kebebasannya itu tidak terlepas dan atas dasar kata hati dan kejujuran 

nuraninya. Inilah sikap yang umumnya sangat dijunjung tinggi oleh para pengarang dan para 

seniman secara keseluruhan. Oleh karena itu, karya sastra mesti dipandang sebagai kata hati, 

mata batin dan kejujuran pengarang dalam mengungkapkan fakta  atau peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupan manusia. Selain itu, mengingat pengarang lahir, hidup, dan dibesarkan di 

dalam lingkungan dan kultur mansyarakat, maka selain bertanggungjawab pada profesi 

pengarangannya, ia juga tak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab sosialnya. Jika di 

dalam kehidupan masyarakat terjadi tindak ketidakadilan, penindasan, pemerkosaan hak asasi 

manusia atau pemasangan kebebasan individu, maka yang dilakukan seorang pengarang 
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bukan melawan atau memberontak secara fisik. Perlawanan sastrawan terhadap ketidakadilan 

atau keberpihakannya kepada nilai luhur kemanusiaan, dilakukan lewat refleksi imajinatifnya 

yang kemudian berwujud karya sastra. Demikianlah, jika kita melihat begitu banyak puisi 

yang berisi kritik sosial, cerpen, novel atau drama yang mencerminkan tokoh-tokoh yang baik 

dan jahat, sesungguhnya itu sebagai pesan pengarang agar kita dapat bercermin bahwa 

kejahatan selalu akan membawa penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, kejahatan harus 

dibasmi dari muka bumi. 

Menurut Jakob dan Saini (1997:29) istilah novel sama dengan istilah roman. Kata novel 

berasal dari bahasa Italia yang kemudian berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Sedang 

istilah roman berasal dari genre romance dari abad pertengahan yang merupakan cerita 

panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, 

Perancis, dan di bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Berdasarkan asal-usul istilah tadi 

memang ada sedikit perbedaan antara roman dan novel yang bahwa bentuk novel lebih 

pendek disbanding dengan roman, tetapi ukuran luasnya unsur cerita hampir sama. 

Jauhari (2010:25) berpendapat bahwa nilai adalah keyakian yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya. Religius merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan 

suatu sistem yang terdiri atas empat komponen, yakni: emosi keagamaan, sistem keyakinan, 

sistem ritus untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dan kesatuan sosial yang menganut 

sistem keyakinan. Jadi, nilai religius atau keagaman adalah nilai yang berhubungan dengan 

agama, keimanan seseorang dan tanggapan seseorang terhadap nilai yang diyakini serta 

tindakan manusia yang memancarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Sedangkan istilah religius berkonotasi pada istilah agama. Religius dan agama memang 

berdampingan, bahkan dapat melebur dalam satu kesatuan, namun sebenarnya keduanya 

berfokus pada makna yang berbeda. Selanjutnya Koentjaraningrat mengatakan istilah agama 

dipakai untuk menyebut agama-agama resmi yang diakui oleh Negara seperti di Indonesia 

yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Menurut kamus Inggris-Indonesia, 

religius berarti yang berhubungan dengan agama, beriman dan shaleh. Jadi, nilai religius atau 

keagamaan adalah nilai yang berhubungan dengan agama, keimanan seseorang dan tanggapan 

seseorang terhadap nilai yang diyakini serta tindakan manusia yang memancarkan keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Atmosuwito (1989:123) mengatakan bahwa religi diartikan lebih luas daripada agama. 

Konon kata religi menurut asal kata berarti ikatan atau pengikatan diri. Jika sesuatu ada ikatan 
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atau pengikatan diri, kemudian kata bereligi berarti menyerahkan diri, tunduk, dan taat. 

Namun pengertiannya adalah positif. Karena penyerahan diri atau ketaatan dikaitkan dengan 

kebahagiaan seseorang. Sedangkan agama biasanya terbatas pada ajaran-ajaran (doctrines) 

dan peraturan-peraturan (laws). Dalam agama Kristen atau Islam misalnya, peraturan itu 

menjurus kepada dogma.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai religius adalah perilaku seseorang 

yang sesuai dengan ajaran agama, penghayatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, 

norma yang diyakini melalui perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, perasaan 

takut, dan mengakui kebesaran Tuhan, tunduk, taat, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Sedangkan agama adalah suatu lembaga yang harus dipatuhi ajaran-ajarannya, 

peraturan-peraturannya dan lebih bersifat dogma. 

Moeljanto dan Soenardi (dalam Kusmi, 2000: 26) berpendapat bahwa semakin orang 

religius, hidup orang itu semakin nyata (real) atau merasa semakin ada dengan hidupnya 

sendiri. Bagi orang yang beragama, intensitas itu tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya 

untuk membuka diri terus-menerus terhadap pusat kehidupan. Inilah yang disebut religiositas 

sebagai inti kualitas hidup manusia, karena ia adalah dimensi yang berada di dalam lubuk 

hati, sebagai riak getaran nurani pribadi dan merampas intimitasi jiwa (Mangunwijaya, 1988: 

11-15). 

Agama secara jelas menanamkan pendidikan dan pengajaran, bahkan dengan berbagai 

sanksi, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian agama Islam mengajarkan umatnya untuk 

berbuat baik. Agama dengan demikian merupakan salah satu sarana terpenting tercapainya 

pendidikan karakter sebab di dalamnya terkandung tujuan untuk menciptakan hubungan 

dialektis sekaligus harmonis antar kehidupan secara jasmaniah dan rohaniah. 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah (1) 

bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter religius yang berhubungan dengan Allah (vertikal) 

dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy? dan (2) bagaimana nilai-nilai 

pendidikan karakter religius yang berhubungan dengan sesama manusia (horizontal) dalam 

novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, frasa, baik 
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monolog maupun dialog yang terdapat dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El 

Shirazy. Penelitian ini dilandasi oleh asumsi bahwa teks novel Api Tauhid merepresentasikan 

kehidupan religius para tokoh tersebut diciptakan. Asumsi ini mengimplikasikan bahwa untuk 

memahami realitas kehidupan religius para tokoh dalam novel Api Tauhid diperlukan kajian 

secara mendalam, melalui pengumpulan data secara lengkap, pemerian data secara cermat, 

dan penafsiran serta penjelasan secara tepat. 

Karakteristik penelitian kualitatif dalam penelitian ini dapat dilihat pada ciri data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penafsiran dan penjelasan makna 

penanda data. Karena penelitian ini mengaji teks yang berupa novel yaitu Api Tauhid karya 

Habiburrahman El Shirazy. Pendekatan ini dipilih setelah mempertimbangkan bahwa teks 

novel Api Tauhid adalah tanda, di dalamnya terinskripsi nilai, pesan dan makna. 

Data dan sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan perekaman 

data. Penelitian ini tergolong penelitian tekstual karena penelitian ini mengkaji teks yang 

terdapat  dalam novel Api Tauhid. Karena itu, kemudian rancangan analisisnya menggunakan 

rancangan analisis teks. Teks yang dianalisis dalam penelitian ini adalah teks-teks yang 

mencakup realitas kehidupan tokoh dalam penanda nilai-nilai pendidikan karakter religius 

yang berhubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah) dan nilai-nilai pendidikan 

karakter religius yang berhubungan manusia dengan manusia (hablun min al-Annas) yang 

terdapat dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahamn El Shirazy.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

dideskripsikan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter religius dalam novel Api Tauhid karya 

Habiburrahman El Shirazy sebagai berikut. 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Hubungan Manusia dengan Allah 

Allah Swt. sebagai pembuat syari’at (syari’) menurunkan tata aturan dan hukum-hukum 

kepada manusia melalui Muhammad saw, agar digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan 

di dunia. Kehadiran hukum Allah (al-ahkam al-syar’iyyah) yang harus dijadikan pedoman 

dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup, tiada lain maksudnya ialah agar 

manusia meraih kebaikan (mashlahah), atau dengan kata lain untuk memujudkan 

kemaslahatan umat manusia.  
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Dalam manifestasi hubungan dengan Tuhan, manusia mendapatkan pengalaman 

mengagumkan yang tak terhapuskan mengenai jadi diri manusia yang digambarkan secara 

metaforis dalam dogma-dogma agama, ritus-ritus, dan mitos. Untuk memahami nilai-nilai 

pendidikan karakter religius ini, hanya dengan keimanan dan keberagamaanlah serta 

memahami nilai-nilai kemanusiaan, dan manusia menyadari bahwa Tuhan merupakan 

pencipta (khalik), maha penyayang, mahakasih, mahatahu, dan sebagai pengadil bagi 

kehidupan ini.  

Islam adalah suatu peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, agar mereka 

selamat dunia dan akhirat, menyerahkan diri kepada yang maha Esa, supaya manusia dapat 

mengatur perdamaian dunia dan menjadi tangga untuk mencapai kemuliaan diri, baik di dunia 

ataupun di akhirat kelak. Yang paling dekat bagi seseorang itu, adalah dirinya sendiri. Maka 

hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya, karena hanya dengan insaf dan 

sadar kepada diri sendirilah, pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. 

Apabila manusia tiada insaf dan sadar kepada dirinya sendiri, maka itulah pula yang menjadi 

pokok segala kerendahan budi dan karakternya. 

Apabila hati dipupuk secara baik, maka sinar yang diberikan oleh roh kepadanya akan 

berganda, di mana mata tidak hanya dapat melihat yang tersurat saja, tetapi sanggup membaca 

apa yang tersirat, telinga tidak hanya dapat mendengar yang berbunyi saja, tetapi mampu 

mendengar suara yang sehalus-halusnya. Maka terbitlah darinya, perasaan yang senantiasa 

mengandung hikmah.  

Perasaan, sebagai suatu sifat yang amat berguna, di mana dengan perasaannya, manusia 

akan menunaikan segala kewajibannya dan akan menerima segala haknya tanpa kekecewaan, 

manusia menjadi arif dan bijaksana, cerdik cendekia, dapat meletakkan sesuatu pada proporsi 

yang sebenarnya, menghadapi sesuatu menurut yang selaras dan setimpal. 

Pendidikan karakter menurut Ratna (2014:73) jelas bertujuan untuk mendidik watak, 

akal budi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Meskipun demikian. Sesuai dengan hakikat 

manusia itu sendiri, sebagai satu kesatuan antara jasmani dan rohani, maka pendidikan 

karakter juga harus disertai dengan pendidikan dalam kaitannya dengan kesehatan fisik. 

Pendidikan karakter lebih mudah dilakukan pada usia muda, sejak usia dini, bahkan bisa juga 

pendidikan karakter dilakukan pada saat bayi masih berada dalam kandungan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter religius 

yang terdapat dalam dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy yang terkait 
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hubungan manusia dengan Allah  (hablun min Allah) ditemukan 6 (enam) nilai-nilai 

pendidikan karakter religius, yakni sebagai berikut. 

1. Nilai keimanan dan tauhid adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, 

dan mewujudkan dalam bentuk tindakan,   bertambah   dengan melakukan ketaatan dan 

berkurang dengan maksiat. Seperti data berikut. Mirza selalu berpesan kepada istrinya 

agar mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mendidik mereka 

dengan mengenal Allah dan Rasul-Nya dan semua ajaran Islam yang mulia (Api 

Tauhid:159). Menjelaskan tentang konsep pendidikan yaitu tentang cara mendidik anak 

yang benar, dalam hal ini mendidik tidak hanya soal pendidikan saja melainkan soal 

ajaran Islam yang baik dan benar. Memupuk nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berhubungan dengan penyadaran nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 

2. Nilai tawakal adalah menyerahkan, menyandarkan  atau mempercayakan.  Jadi  tawakal 

merupakan ungkapan lain dari penyandaran hati yang suci kepada sang pencipta. Nilai 

Kesabaran berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena 

mengharap ridha Allah. Yang tidak di sukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang 

tidak di senangi seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya, tapi juga 

bisa berupa hal-hal yang di senangi. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan 

mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Seperti data berikut.“Kita berdoa dan 

mendidik sekuat tenaga. Lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah”. (Api 

Tauhid:157). Menjelaskan tentang konsep pendidikan yaitu tentang keikhlasan, 

ketabahan, keseriusan kita dalam menuntut ilmu setelah itu hanya semata-mata 

mengharap ridha kepada Allah Swt. yang kita serahkan, dalam hal ini adalah bagian dari 

keimanan, dan tawakal. 

3. Nilai Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik 

material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat 

sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Seperti data berikut.“Yang kulihat dalam diri 

Fahmi tak lain adalah keinginannya yang sangat besar untuk menorehkan sebuah 

sejarah. Ya menulis sejarah untuk dirinya. Dia memang suka begitu. Saat di pesantren 

dulu” (Api Tauhid:16). Menggambarkan kejadian masa lalu dari tokoh Fahmi saat di 

pesantren, keinginan Fahmi begitu besar untuk menorehkan sebuah sejarah tentang 

kehidupannya. Dan tokoh Fahmi menceritakan kejadian masa lalunya saat masuk 

pesantren yang bapaknya hanya bisa menyekolahkannya sampai Madrasah Aliyah atau 
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SMA, sama seperti saudaranya. Tetapi tidak diduga Fahmi mendapat beasiswa kuliah di 

Universitas Islam Madinah. 

4. Nilai kesabaran, menegaskan bahawa Allah Swt. selalu menguji kesabaran akan 

manusia. Apakah manusia mampu melewati ujian yang diterimanya atau bahkan nilai-

nilai karakternya lumpuh. seperti data berikut.“Di sebuah kamar tampak seorang 

pemuda terbaring di ranjang, dan di sampingnya dua orang pemuda menungguinya. 

Sudah hampir dua puluh jam Fahmi pingsan, dokter yang memeriksa belum bisa 

memberikan keterangan pasti bahwa sebenarnya Fahmi sakit apa”(Api Tauhid:13). 

Dalam kutipan novel tersebut menunjukkan betapa ada seorang pemuda (Fahmi) 

terbaring di ranjang dan disampingnya ada seorang teman yang bernama Ali dan 

Hamza, mereka yang membawa Fahmi ke rumah sakit karena Fahmi pingsan di Masjid 

Nabawi. Pada saat itu, dokter memeriksa tubuh Fahmi, tetapi dokter belum bisa 

memastikan Fahmi sebenarnya sakit apa. Adalah sebuah ujian manusia akan 

keberagamaannya kepada Allah Swt. 

5. Nilai Hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan   kepada 

tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Seperti data berikut.“Itulah Nurs, 

desa kecil yang damai dan diselimuti barakah karena zdikir para penduduknya yang 

lirih maupun keras mengiringi semilir angin yang berhembus siang dan malam”(Api 

Tauhid:128). Identitas sosial yang ada dalam desa Nurs di wilayah Negara Turki bagian 

Timur, dimana sang tokoh Mujaddid Badiuzzaman Said Nursi dilahirkan, desa tersebut 

kecil yang damai dan diselimuti barakah karena dzikir para penduduknya, dan hiduplah 

Mirza orang tua dari Badiuzzaman Said Nursi dari desa tersebut, laki-laki yang 

bertanggungjawab dan sholeh terhadap keberlangsungan pendidikan karakter yang 

diterapkan oleh keluarga tersebut. Identitas sebuah desa yang mendapatkan nilai-nilai 

hidayah yang dijanjikan oleh Allah Swt. kepada umat-Nya. 

6. Pertolongan Allah adalah salah satu rahmat di antara rahmat-rahmat yang akan 

diberikan kepada seluruh manusia kelak di akhirat dan hanya orang-orang yang berbuat 

baik yang akan mendapat rahmat. Seperti data berikut.“Saya tidak takut. Saya tetap 

akan pergi. Saya pergi untuk menuntut ilmu karena Allah. Pasti Allah akan melindungi 

saya”(Api Tauhid:193). Dalam data tersebut menjelaskan makna ideologis, karena 

pemikiran Said bahwa dia tidak takut untuk menuntut ilmu karena Allah pasti akan 

melindunginya. Manusia dengan keberagamaan kepada Allah Swt. dengan sebenar-
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benarnya akan mendapatkan pertolongan yang setimpal, baik pertolongan di dunia 

maupun pertolongan di akhirat kelak. 

 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Hubungan Manusia dengan Manusia 

Sedangkan dalam hubungannya dengan sesama manusia (hablun min al-Annas) 

ditemukan 4 (empat) nilai-nilai pendidikan karakter religius, yakni. 

1. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia artinya saling menghargai atau 

saling hormat-menghormati kepada sesama manusia. Seperti data berikut. Badiuzzaman 

Said Nursi sangat pemaaf, di saat yang sama Badiuzzaman Said Nursi sangat menjaga 

harga dirinya dan harga diri pemilik ilmu (Api Tauhid: 203). Makna nasihat untuk 

meneladani sifat dari sang Mujaddid Said Nursi agar menjadi pribadi yang pemaaf, dan 

menjaga harga dirinya demi ilmu yang dimilikinya. Sedangkan data berikut. “Dari 

kejadian yang menimpa Badiuzzaman Said Nursi ini, kita bisa mengambil satu pelajaran. 

Bahwa ada kalanya suatu hal yang dianggap biasa saja, jika terjadi pada orang awam, 

dan bisa menjadi aib besar jika terjadi pada seorang ulama (Api Tauhid: 208). 

Sedangkan data ini mendeskripsikan makna nasihat untuk bisa memilah tentang kejadian 

yang dialami Said Nusi yaitu ada kalanya suatu hal yang dianggap biasa saja, jika terjadi 

pada orang awam bisa menjadi aib besar jika terjadi pada seorang ulama. Saling harga 

menghargai adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebagai wujud dari 

akhlaqul mahmudah. 

2. Saling tolong-menolong antar sesama manusia adalah sifat yang terpuji, sedangkan 

tolong-menolong dalam kejelekan dan permusuhan adalah sifat yang tercela. Seperti data 

berikut. “Sebaiknya kau urungkan saja niatmu ke Baghdad. Lebih baik kau terima 

tawaran Syaikh Celali mengajar di madrasah ini. Apalagi perjalanan ke Baghdad sangat 

jauh, dan berbahaya (Api Tauhid:193). Namun   dikarenakan kemampuan   manusia   

dalam memberikan bantuan pun tidaklah sama dan demikian pula kebutuhan setiap orang 

juga berbeda–beda, maka hendaknya kita membantu sesuai dengan kemampuan kita dan 

kita perlu pula memperhatikan kebutuhan orang yang akan kita bantu. Data tersebut 

menjelaskan makna nasihat agar Badiuzzaman Said Nursi tidak melanjutkan 

perjalanannya menuju ke Baghdad  sangat jauh dan berbahaya.  

3. Menghargai diri sendiri adalah bagaimana manusia diciptakan untuk bisa hidup dengan 

masyarakat dan lingkungannya. Sesuatu hal yang patut dilakukan olehnya adalah 
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bagaimana menjaga dirinya dari perbuatan baik dan perbuatan jelak. Seperti data 

berikut.“Yang mengesankan bagi saya, meskipun Syaikh Said Nursi itu jenius. Tetapi ia 

bukan orang yang pemalas. Ia adalah pekerja keras yang luar biasa. Waktunya tidak ada 

yang terbuang sia-sia”(Api Tauhid: 183). Sedangkan dalam konsep pendidikan karakter 

mengenai ilmu yang telah dipelajari Said tentang menjaga pandangannya dari hal-hal 

yang halal dan haram. Dan tidak melakukan hal-hal yang bukan semestinya dimiliki. 

konsepsi pendidikan Islam mengenai ilmu yang harus dikejar dengan belajar dan bekerja 

keras. Serta konsep pendidikan karakter mengenai tatakrama mencari ilmu, seperti  yang 

diajarkan Said Nursi ada pengajian majelis taklim yang dibinanya baik di masjid,atau 

tempat lain di Turki. Said Nursi mengajarkan seperti ilmu tentang akidah dan fiqih. 

Untuk membentengi dirinya dan para pengikutnya. Seperti data berikut. Demi menjaga 

ilmu yang saya pelajari, saya tidak boleh memandang yang haram, saya tidak boleh 

memandangi mereka kata Said (Api Tauhid: 260). 

Menghargai alam sebagai ciptaan Allah adalah manusia sebagai ciptaan Allah Swt. 

tentu berkewajiban untuk melestarikan keberlangsungan hidupnya dengan bersinergi dengan 

alam. Seperti data berikut. “Pepohonan yang mati dan sekarat itu bisa hidup lagi saat 

berganti musim dengan sentuhan rahmat Tuhan ya?”.“Benar sekali al-Qur’an menjelaskan 

hal itu dengan sangat indah di beberapa tempat. Diantaranya dalam surat Ar Rum (30):48-

50.”(Api Tauhid: 147). Sedangkan data lain.“Mirza berusaha menjadi suami yang baik, 

amanah, dan bertanggung jawab. Ketekunan ibadahnya dihiasi dengan keuletannya bekerja 

di ladang untuk menghidupi keluarga. Sementara, Nuriye benar-benar memenuhi harapan 

ibunya agar menjadi istri yang shalihah. Bahkan di mata mirza, kebaikan nuriye melebihi 

apa yang disampaikan ibunya ketika menjelaskan siapa nuriye sebelim akad nikah”(Api 

Tauhid:140). Ketekunan beribadah yang dihiasi dengan keuletan bekerja di ladang untuk 

menghidupi keluarga, adalah bagian yang sinergis demi keberlangsungan hidup manusia dan 

harmoni dengan alam semesta. Sementara, Nuriye istri Mirza benar-benar memenuhi harapan 

ibunya agar menjadi istri yang shalihah. Bahkan di mata Mirza, kebaikan Nuriye melebihi 

apa yang disampaikan ibunya ketika menjelaskan siapa nuriye sebelum akad nikah. Mirza 

berusaha menjadi suami yang baik, amanah, dan bertanggung jawab. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam 
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pendidikan karakter religius yang berhubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah) 

terdapat enam nilai-nilai religius, yakni (1) nilai keimanan dan tauhid, (2) nilai tawakal, (3) 

nilai ikhtiar, (4) nilai kesabaran, (5) nilai hidayah, (6) pertolongan Allah. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis data pula, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter religius dalam 

hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun min al-Annas) terdapat empat nilai-nilai 

pendidikan karakter  religius, yakni (1) saling tolong menolong antarsesama umat manusia, 

(2) saling menghormati dan menghargai sesama manusia, (3) menghormati diri sendiri, dan 

(4) menghargai alam sebagai ciptaan Allah. 

Pendidikan merupakan hak setiap orang sebab bumi, tanah dan air, dan keseluruhan 

makhluk hidup di dalamnya yang dianggap sebagai sumber daya alam adalah hak setiap 

orang yang hidup di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Seiring dengan semakin 

menipisnya moralitas bangsa Indonesia, khususnya di lingkungan peserta didik, maka guru 

bahasa Indonesia harus pandai-pandai mengembangkan inovasi pendidikan dan bahan ajar di 

sekolah supaya nilai-nilai pendidikan karakter religius bisa diterapkan. Salah satunya dengan 

mengenalkan dan membedah novel baru karya Habiburrahman El Shirazy yakni novel Api 

Tauhid. Karena di dalam novel ini peserta didik dapat mengkaji nilai-nilai pendidikan 

karakter religius terutama nilai-nilai religiusitas Islami. Nilai-nilai pendidikan karakter 

religius islami tersebut berhubungan manusia dengan Allah Swt. dan hubungan mausia 

dengan sesamanya juga dengan alam semesta sebagai sesama ciptaan Allah. 
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