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ABSTRAK 

 

 

Wiji Utami. Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel Ayat-
Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy dengan Model Pembelajaran 
Kuantum pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 
2011/2012. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. 2012. 

Tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 
penerapan memahami nilai sosiologis Novel Ayat-Ayat Cinta dengan model 
pembelajaran kuantum ,(2) mendeskripsikan perubahan perilaku siswa dalam 
pembelajaran memahami nilai sosiologis Novel Ayat-Ayat Cinta dengan model 
pembelajaran kuantum, (3) mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa 
dalam memahami nilai sosiologis Novel Ayat-Ayat Cinta dengan model 
pembelajaran kuantum . 

 Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas artinya bentuk penelitian 
yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 
memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 
profesional. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 31 
Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012, yang berjumlah 31 siswa. Data yang 
diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif. Dalam pengumpulan data 
penelitian dilakukan tes dan non tes. Dalam teknik analisis data, peneliti 
menggunakan metode kualitatif. Teknik penyajian hasil analisis data yang 
digunakan adalah metode penyajian informal. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa mengalami perubahan perilaku 
positif terhadap proses pembelajaran memahami nilai sosiologis Novel Ayat-Ayat 
Cinta dengan model pembelajaran kuantum. Hal ini dilihat dari hasil prasiklus, 
siklus I dan siklus II. Hasil observasi pada prasiklus , siswa masih kurang dalam 
mengikuti pembelajaran, pada siklus I sebagian besar sudah mulai mengikuti dan 
menikmati pembelajaran yang diterapkan oleh penulis derngan baik.pada siklus II  
hasil yang dicapai sudah memuaskan   . Hasil kemampuan siswa memahami nilai 
sosiologis Novel Ayat-Ayat Cinta dengan model pembelajaran kuantum 
memperoleh nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 56,45 termasuk kategori cukup 
baik, sedangkan nilai rata- rata pada siklus I mencapai 75,80 dan termasuk dalam 
kategori cukup . Pada siklus II, nilai rata- rata yang dicapai adalah 93,54. 
Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 17,74. Dengan demikian dapat 
dibuktikan  ada peningkatan dalam pembelajaran memahami nilai sosiologis 
Novel Ayat-Ayat Cinta dengan model pembelajaran kuantum pada siswa kelas 
VIII E SMP Negeri 31 Purworejo. 

 
Kata kunci: Peningkatan, kemampuan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sastra merupakan suatu bentuk karya seni dengan bahasa sebagai 

mediumnya. Bahasa dan sastra terwujud dengan susunan kata-kata. Front 

(dalam Hasjim 2001:1) menyatakan bahwa “Sastra adalah a performance 

in word, pertunjukan dalam kata-kata”. 

Keindahan susunan kata-kata dalam karya sastra dapat dibaca dan 

dinikmati kapan pun dan di mana pun. Meski demikian, sastra hadir tidak 

sekedar untuk dibaca dan dinikmati tetapi juga dimanfaatkan untuk 

mengembangkan wawasan hidup dan kehidupan. Seseorang dapat 

memperoleh manfaat dari karya sastra apabila dia dapat menikmati, 

memahami, mengapresiasi dan mengekspresi karya sastra tersebut. Oleh 

karena itu, pembelajaran sastra harus dititikberatkan pada kegiatan 

menikmati, memahami, mengapresiasi dan mengekspresikan karya sastra. 

Selain itu, pembelajaran sastra dimaksudkan agar siswa dapat 

memiliki pengalaman sastra, yaitu pengalaman untuk mengapresiasi karya 

sastra dan berekspresi melalui karya sastra. Oleh sebab itu, siswa 

diperkenalkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra 

melalui pembelajaran sastra dan mencoba ikut menghayati pengalaman-

pengalaman yang disajikan dalam karya sastra.   
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Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pembelajaran 

sastra lebih ditekankan pada kemampuan siswa mengapresiasi sastra. 

Siswa diharapkan mampu menikmati hasil karya sastra melalui kegiatan 

mengapresiasi sastra. Siswa juga dapat menarik manfaat dari upaya 

memahami  dan menikmati karya sastra yang dibacanya. Dengan 

demikian, pembelajaran sastra di sekolah secara tidak langsung dapat 

membina kepribadian, perilaku dan budi pekerti siswa. 

Rahmanto (1988:12) menyatakan bahwa pengajaran  sastra dapat 

membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi empat 

manfaat yaitu, (1) membantu  keterampilan, (2) meningkatkan 

pengetahuan budaya, (3) mengembangkan cipta, rasa dan karsa, dan (4) 

menunjang pembentuk watak. Agar proses belajar mengajar dapat 

mencapai tujuan, guru dalam menyajikan materi harus mampu 

menentukan metode yanga tepat dan efektif. Dengan  kata lain metode 

yang digunakan dalam mengajar harus bervariasi. 

Kurangnya variasi dalam pembelajaran juga terus mempengaruhi 

pembelajaran memahami struktur novel remaja. Kegiatan siswa hanya 

berkisar pada menyimak penjelasan guru, membaca kutipan novel, dan 

mengapresiasi struktur novel remaja dalam pembelajarannya. Setelah 

mengerjakan soal, pembelajaran novel remaja pun selesai tanpa kegiatan 

apapun yang dapat meningkatkan siswa pada pembelajaran memahami 

struktur novel. Padahal melakukan kegiatan berbeda yang menyenangkan 
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akan memberikan suatu pengalaman baru yang berkesan dalam memori 

siswa. 

Pembelajaran memahami novel remaja, yang umumnya dilakukan 

dengan menggunakan metode  penugasan ternyata memperoleh hasil yang 

kurang maksimal. Guru cukup menyampaikan penjelasan mengenai bahan 

ajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, sedangkan siswa cukup 

menyimak penjelasan guru, kemudian mengerjakan tugas. Dapat 

dibayangakan bagaimana hasil yang akan diperoleh dengan kurangnya 

motivasi untuk belajar dan pembelajaran yang cenderung monoton. Untuk 

itulah guru sebagai motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran 

memahami novel remaja harus memiliki kompetensi profesional guna 

menetapkan topik pembelajaran yang variatif dan sesuai dengan 

karakteristik siswanya. 

Novel  adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang diajarkan 

di sekolah, termasuk di SMP Negeri 31 Purworejo. Sesuai dengan 

kompetensi dasar menjelaskan alur cerita, perilaku dan latar novel remaja, 

siswa diharapkan dapat memahami dan mengekspresi struktur karya sastra 

yaitu tema, alur, tokoh, dan penokohan, serta latar. Kegiatan memahami 

struktur novel remaja diharapkan dapat menambah pengalaman batin 

siswa, memperluas wawasan siswa, serta menimbulkan rasa bangga 

terhadap kesusastraan Indonesia sebagai salah satu budaya bangsa.  
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Kompetensi yang harus dikuasai siswa Kelas VIII adalah 

memahami nilai sosiologi novel. Memahami nilai sosiologi novel 

merupakan pembelajaran sastra untuk kelas VIII semester 2. Berdasarkan 

pengamatan yang peneliti lakukan di SMP Negeri  31 Purworejo terdapat 

beberapa permasalahan dalam memahami novel yaitu (1) kemampuan 

siswa dalam memahami nilai sosiologi novel masih rendah, (2) 

kemampuan  siswa dalam memahami novel hanya terbatas pada fungsi 

novel sebagai bahan bacaan yang menghibur, (3) siswa hanya  menikmati 

cerita yang ada pada novel yang dibacanya,  bahkan tidak sedikit siswa 

yang tidak mendapatkan pemahaman apa-apa dari novel tersebut, (4) siswa 

kurang motivasi  yang mengakibatkan siswa kurang optimal dalam 

pembelajaran memahami novel, (5) kuranganya pemahaman siswa 

terhadap novel terlihat dari perilaku siswa yang kurang merespon 

pernyataan dari guru, dan tidak menyimak saat guru  sedang menerangkan, 

(6) siswa justru  asyik berbicara dengan temannya atau melamun, (7) siswa 

seolah merasa  kurang perlu mengenai alur, latar, tokoh dan penokohan 

dalam novel, (8) siswa tidak menyadari manfaat yang akan mereka peroleh 

dari pembelajaran memahami struktur novel, (9) kurangnya kesadaran 

siswa akan pentingnya pembelajaran memahami struktur  novel turut 

mempengaruhi rendahnya pemahaman siswa tentang bacaan fiksi 

semacam novel. 
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Guru sebagai pendidik yang memiliki kompetensi profesional, 

perlu berupaya untuk mewujudkan tercapainya pembelajaran memahami 

novel dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan-

kesulitan itu dapat disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang 

optimal, kurangnya motivasi untuk belajar atau pemilihan metode 

pembelajaran yang kurang tepat. Penggunaan metode pembelajaran yang 

tepat dalam menyampaikan suatu pokok bahasan tertentu menjadikan 

proses pembelajaran berlangsung lebih menarik, tidak membosankan, 

menantang dan memotivasi siswa lebih aktif sehingga hasil belajar pun 

akan lebih baik.  

Metode yang tepat digunakan untuk menciptakan pembelajaran 

yang menarik adalah dengan model pembelajaran kuantum . Karena model 

pembelajaran kuantum  merupakan salah satu alternatif dari variasi 

pembelajaran yang tepat digunakan guru untuk meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap novel.  Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi 

kognitif serta sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak bermakna dan tidak 

bermutu membuahkan kegagalan, dalam arti tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. Sebab itu, segala upaya yang memungkinkan terwujudnya 

kebermaknaan dan kebermutuan pembelajaran harus dilakukan oleh 

pengajar/fasilitator. Dalam hal ini perlu dihadirkan pengalaman yang dapat 

dimengerti dan berarti bagi siswa, terutama pengalaman siswa perlu 
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diakomodasikan secara memadai. Untuk itu, dapat dilakukan upaya 

membawa dunia pembelajaran ke dalam dunia pengajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut penggunaan model pembelajaran 

kuantum sebagai upaya peningkatan kemampuan siswa memahami nilai 

sosiologi novel dapat lebih dimaksimalkan. 

 Oleh sebab itu, peneliti melakukan penilitian tindakan kelas yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Dalam 

Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy Dengan Model 

Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 

Purworejo.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah, yaitu keterampilan memahami novel remaja siswa kelas 

VIII SMP Negeri 31 Purworejo tahun pelajaran 2011 / 2012 masih rendah, 

cara penyampaian materi oleh guru masih menggunakan metode ceramah, 

kurangnya latihan dan praktik memahami novel remaja dalam 

pembelajaran di kelas, siswa kurang berminat dalam pembelajaran 

memahami novel remaja karena tidak adanya motivasi, siswa cenderung 

menganggap remeh pembelajaran memahami novel remaja, guru belum 

menggunakan media pembelajaran yang dapat memotivasi dan 

merangsang minat siswa untuk memahami novel remaja, serta upaya 

meningkatkan keterampilan memahami novel remaja pada siswa kelas 
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VIII SMP Negeri 31 Purworejo tahun pelajaran 2012 / 2013 dapat 

dilakukan dengan model pembelajaran kuantum. 

C. Batasan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

diatas, muncul masalah yang bervariasi. Untuk mambatasi masalah agar 

penelitian dapat terfokus dan terarah, permasalahan difokuskan pada upaya 

meningkatkan kemampuan memahami nilai sosiologis dengan model 

pembelajaran kuantum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo tahun 

ajaran 2012 / 2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran memahami nilai sosiologi novel 

dengan model pembelajaran kuantum pada siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 31 Purworejo? 

2. Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran memahami nilai sosiologi novel menggunakan model 

pembelajaran kuantum pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 31 

Purworejo? 
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3. Bagaimana peningkatan kemampuan memahami nilai sosiologi novel 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kuantum pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 31 

Purworejo? 

E. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dan 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran memahami nilai sosiologis 

novel dengan menggunakan model pembelajaran kuantum pada siswa 

kelas VIII E SMP Negeri 31 Purworejo. 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 31 Purworejo setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kuantum. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 31 Purworejo dalam memahami sosiologi novel setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kuantum . 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis 

maupun manfaat praktis 
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a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi guru, siswa dan sekolah. 

(1) Bagi Guru 

Penelitian ini merupakan alternatif pilihan dalam penerapan 

dan penjelasan secara sederhana tentang teori yang berkaitan 

dengan analisis novel. 

(2) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang sasatra. 

(3)  Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberi kegunaan dalam peningkatan 

mutu proses pembelajaran  sehingga dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga memiliki 

manfaat praktis. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru, 

siswa dan sekolah. 
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(1) Bagi Guru 

Penelitian ini merupakan alternatif pilihan dalam 

pembelajaran sastra, khususnya dalam pembelajaran sosiologi 

novel. 

(2) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam peningkatan keterampilan memahami sosiologi novel. 

(3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberi kegunaan dalam peningkatkan 

mutu proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi disusun dengan sistematika sebagai 

berikut. Bagian premilar, penulis sajikan judul skripsi, persetujuan 

pembimbing, pengesahan pembimbing, moto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, tabel daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulis. 
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Bab II berisi tinjauan pustaka, kajian teoretis, kerangka pikir, dan 

hipotesis, mengenai penjelasan tentang buku-buku apa saja yang menjadi 

referensi dan teori-teori apa yang digunakan untuk pedoman penelitian. 

Bab III yaitu metode penelitian. Metode penelitian meliputi subjek 

dan objek penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian tindakan 

kelas, baik siklus I dan siklus II, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian dan teknis analisis data. 

Bab VI yaitu penyajian dan pembahasan data. Dalam bab ini, 

peneliti menuliskan penyajian hasil penelitian dan pembahasan tentang 

“Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Dalam Novel 

Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy Dengan Model 

Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 

Purworejo.” 

Bab V simpulan dan saran yang berisi tentang garis besar 

pembahasan bab I sampai bab IV serta saran-saran dari peneliti untuk 

peningkatan pembelajaran sastra. 

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penelitian terletak di bagian akhir skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS, KERANGKA PIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis terhadap kajian 

terdahulu sehingga diketahui perbedaan yang khas antara kajian terdahulu 

dengan kajian yang akan dilakukan. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi sastra telah 

banyak dilakukan oleh mahasiswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyowati (2007) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi 

Cerpen dengan Menggunakan Media Audio Siswa Kelas X – 6 SMA Negeri 2 

Demak Tahun Ajaran 2006/2007, membahas tentang karya sastra berbentuk 

prosa cerpen dengan menggunakan indera atau teknik pembelajaran tertentu. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyowati (2007) menunjukkan  

presentase peningkatan rata-rata kelas dari pra tindakan siklus I sebesar 3,31% 

dan presentase peningkatan rata-rata kelas dari siklus I dan siklus II sebesar 

8,93%.  

Dalam penelitian Rahmatika (2007) yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Memahami Alur, Penokohan dan Latar Dalam Cerpen Dengan 

Teknik Diskusi Kelompok pada Siswa kelas XI MAN Pagerbarang Kabupaten 

Tegal”.  Penelitian Rahmantika membahas tentang karya sastra  
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prosa berbentuk cerpen dengan menggunakan indra atau teknik pembelajaran 

tertentu. Penelitian yang telah dilakukan oleh  Rahmatika (2007)menunjukkan  

nilai rata-rata kelas saat pra tindakan yaitu 49 mengalami peningkatan pada 

siklus I menjadi 65 dan nilai rata-rata meningkat lagi pada siklus II 81. 

Astuti (2008) dengan judul penelitian “Keefektifan Metode Critical 

Discaurse Analysis Dalam Pemahaman Unsur Intrinsik Cerpen Sajak Untuk 

Pengemis Karya Soekanto. S. A. Pada Siswa Kelas VII SMP  Negeri 20 

Purworejo”. Melalui penelitian tersebut dapat diketahui peningkatan 

kemampuan siswa dalam memahami unsur intrinsik dengan menggunakan 

metode CDA meningkat sebesar 19,55%. Peningkatan  pemahaman cerpen 

dengan menggunakan metode CDA terlihat pada daya serap siswa sebelum 

ada tindakan yaitu 56,42%, kemudian meningkat pada siklus II mejadi 

75,97%. 

Dari data tersebut, dapat diketahui penelitian tindakan kelas tentang 

memahami karya sastra dapat menggunakan berbagai jenis media. Dan 

metode. Penggunaan media tersebut dapat memunculkan ide baru dalam hal 

cara dan objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Berdasarkan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan, dalam kesempatan ini penulis akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Kemampuan Memahami Nilai 

Sosiologis Tokoh Fahri dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman 

El Shirazy Berbasis Pembelajaran Kuantum pada Siswa kelas VIII SMP 

Negeri 31 Purworejo tahun pelajaran 2011/2012”. Adapun persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian  Setiyowati dan 
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Rahmatika terletak pada penelitian memahami cerita rekaan. Hanya saja 

penelitian terdahulu membahas tentang karya sastra prosa berbentuk cerpen 

dengan menggunakan alat indra atau teknik pembelajaran tertentu. Penelitian 

yang dilakukan penulis membahas tentang karya sastra prosa berbentuk novel 

yang menggunakan model pembelajaran kuantum. Penelitian ini dilakukan 

oleh penulis dengan anggapan bahwa novel saat ini sedang marak di 

masyarakat dan digemari oleh para remaja. Memahami novel sebagai salah 

satu pembelajaran sastra perlu dilakukan tidak hanya untuk menanamkan 

nilai-nilai moral dalam masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sastra 

sejak dini. Kebanyakan novel memiliki kandungan atau nilai sastra yang 

kurang. Padahal, banyak remaja termasuk siswa SMP, menyukai jenis bacaan 

ini karena bahasanya mudah dipahami serta ide cerita yang sederhana dan 

tidak jauh dari kehidupan sehari-hari mereka.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Setiyowati dan Rahmatika 

dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tindakan yang 

dilakukan pada penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati (2007) 

dilakukan dengan menggunakan media audio, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmatika (2007) menggunakan teknik diskusi kelompok. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis menggunakan model 

pembelajaran kuantum. Meskipun media dan teknik yang digunakan dalam 

pembelajaran sebelumnya telah menghasilkan peningkatan kemampuan siswa, 

media atau tekni tersebut masih mempunyai kelemahan masing-masing. 
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Penggunaan media audio yang kurang persiapan dapat mengganggu 

konsentrasi menyimak siswa. Siswa yang kurang berkonsentrasi menyimak 

pelajaran akan mengganggu proses pembelajaran, baik bagi siswa itu sendiri 

maupun siswa lain yang sedang belajar. Belum lagi ketersediaan fasilitas yang 

dimiliki sekolah, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai dalam 

penggunaan media audio. 

Penggunaan teknik diskusi kelompok juga kurang efektif dalam 

pembelajaran. Pengelompokan siswa yang tidak teratur membuat proses 

pembelajaran justru menjadi hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Ketika 

proses diskusi kelompok berlangsung, siswa yang kurang pandai takut untuk 

berpendapat. Mereka cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Siswa yang 

pintar merasa penilaian yang diperoleh tidak adil karena penilaian tersebut 

bukan hasil kerja seluruh kelompok, melainkan hasil kerja beberapa orang 

saja. Kelas menjadi pasif karena pembelajaran hanya didomonasi oleh 

beberapa orang siswa saja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati, Rahmatika dan peneliti 

menunjukkan kesamaan pokok bahasannya yaitu tentang peningkatan 

kemampuan memahami prosa. Hanya saja pada penelitian ini, jenis prosa yang 

digunakan berbeda dengan penelitian - penelitian sebelumnnya. Penelitian 

tindakan kelas dengan novel sebagai pokok bahasannya belum banyak diteliti 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, persamaannya dengan 

penelitian Astuti adalah sama-sama meneliti kemampuan mengapresiasi prosa 

hanya modelnya yang berbeda.  Penelitian Astuti menggunakan model CDA  
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dalam pembelajaran apresiasi cerpen, sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan menggunakan model pembelajaran kuantum. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam memahami karya sastra prosa masih relatif rendah 

sehingga perlu adanya upaya peningkatan kemampuan siswa dalam 

memahami karya sastra. Dibutuhkan metode pembelajaran yang bervariasi 

untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut karena setiap pembelajaran 

yang dilakukan memiliki kebaruan dengan hasil yang berbeda. Penelitian-

penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami karya sastra prosa.  

Para peneliti sebelumnya telah menggunakan teknik atau media dalam 

upaya meningkatkan kemampuan siswanya. Terkait dengan penelitian yang 

telah ada tersebut, peneliti melakukan penelitian peningkatan kemampuan 

siswa dalam memahami sosiologi novel melalui model pembelajaran 

kuantum. 

Penelitian ini berfungsi melengkapi penelitian-penelitian yang sudah 

ada. Pemilihan model pembelajaran kuantum dalam pembelajaran novel 

merupakan upaya peningkatan keterampilan siswa kelas VIII E SMP Negeri 

31 Purworejo dalam memahami sosiologi novel. 
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B. Kajian Teoretis 

Kajian teoretis merupakan penjabaran kerangka teoretis yang memuat 

beberapa materi untuk dijadikan sebagai acuan pokok dalam membahas 

masalah yang diteliti. Berikut ini akan dijelaskan tentang (1) sosiologi sastra, 

(2) hakikat novel, (3) pembelajaran sastra, dan (4) hakikat model 

pembelajaran kuantum. Pada aspek sosiologi sastra akan dijabarkan tentang 

konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, fungsi sosial 

sastra. Pada aspek hakikat novel akan dijabarkan tentang pengertian novel dan 

unsur-unsur instrinsik novel. Pada aspek pembelajaran sastra akan dijabarkan 

tentang pengertian pembelajaran sastra, tujuan pembelajaran, dan bahan 

pembelajaran. Pada aspek hakikat model pembelajaran kuantum akan 

dijabarkan tentang pengertian model pembelajaran kuantum. 

 

1. Sosiologi Sastra 

Secara etimologis (asal kata) sosiologi berasal dari kata socious 

dan logos. Socious dari bahasa latin yang artinya teman, sedangkan logos 

dari  bahasa Yunani yang artinya kata, perkataan, atau pembicaraan. 

Sosiologi sastra adalah karya para kritikus dan sejarawan yang 

mengungkapkan bagaimana pengarang terpengaruh oleh status lapisan 

masyarakat dari mana ia berasal, ideologi politik dan sosial, kondisi 

ekonomi pengarang serta khalayak yang ditujunya (Sudjiman, 1990:74). 
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Untuk mengetahui aspek-aspek sosial sebuah karya sastra, kita 

tidak mungkin terlepas dari pendekatan sosiologi sastra atau pendekatan 

sosio kultural terhadap sastra sebagai lembaga sosial yang diciptakan 

sastrawan sebagai anggota masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra yang 

dilakukan saat ini menaruh perhatian besar ada aspek dokomenter sastra, 

landasannya adalah bahwa sastra merupakan cermin zamannya. 

Pandangan ini beranggapan bahwa sastra merupakan cermin langsung dari 

berbagai struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan 

lain-lain. Dalam hal ini, tugas ahli sosiologi sastra adalah menghubungkan 

pengalaman tokh-tokoh khayali dan situasi ciptaan pengarang itu dengan 

keadaan sejarah yang merupakan asal usulnya. Tema dan gaya yang ada 

dalam karya sastra, yang bersifat pribadi itu, harus diubah menjadi hal-hal 

yang bersifat sosial.  

Karya sastra tidak dapat dipahami secara selengkap-lengkapnya 

apabila dipisahkan dari lingkungan, kebudayaan dan peradapan yang telah 

menghasilkan. Ia harus dipelajarai dalam konteks yang seluas-luasnya, dan 

tidak hanya dirinya sendiri (Damono, 1984: 4). 

Sosiologi melalui penelitian yang ketat mengenai lembaga-

lembaga sosial, agama, ekonomi, politik, dan keluarga yang secara 

bersama-sama membentuk apa yang disebut struktur sosial.  

Sosiologi dikatakan memperoleh gambaran mengenai cara-cara 

manusia menyesuaikan dirinya dengan dan ditentukan oleh masyarakat-

masyrakat tertentu, gambaran mengenai mekanisme sosialisasi, proses 
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belajar secara kultural, yang dengannya individu-individu dialokasikan 

pada dan menerima peranan-peranan tertentu dalam struktur sosial itu         

(Faruk, 2010:1).  

Watt dalam Damono (1984: 3) mengklasifikasikan tiga jenis 

pendekatan dalam sosiologi sastra. yaitu  

 
a. Konteks Sosial Pengarang 

Permasalahan yang pertama ini termasuk faktor-faktor sosial 

yang dapat mempengaruhi si pengarang sebagai perseorangan 

disamping mempengaruhi isi karya sastra. Hal-hal yang dibahas dalam 

konteks sosial pengarang yaitu (1) bagaimana si pengarang 

mendapatkan mata pencahariannya, apakah mereka menerima bantuan 

dari pengayom (patrom) atau dari masyarakat secara langsung atau 

dari kerja rangkap; (2) profesionalisme dalam kepengarangan, yaitu 

sejauh mana pengarang itu menganggap pekerjaannya sebagai suatu 

profesi; dan (3) masyarakat apa yang dituju pengarang. Hubungan 

antara pengarang dan  masyarakat dalam hal ini sangat penting, karena 

sering didapati bahwa, macam masyarakat yang dituju itu menentukan 

bentuk dan isi karya sastra. 

 

b. Sastra Sebagai Cermin Masyarakat 

Sastra sebagai cermin masyarakat mempunyai pengertian, yaitu 

sampai sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan 
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keadaan masyarakat. Yang dapat diperhatikan adalah (1) sastra 

mungkin tidak dapat dikatakan mencerminka masyarakat pada waktu 

karya sastra itu ditulis karena banyak ciri-ciri masyarakat yang 

ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada saat 

karya sastra itu ditulis, (2) sifat “lain dari yang lain” seorang 

pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta 

sosial dalam karyanya (3)  genre sastra sering merupakan sikap sosial 

suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat, 

dan (4) sastra yang berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat 

secermat-cermatnya mungkin saja tidak dapat dipercaya sebagai 

cermin masyarakat. 

 

c. Fungsi Sosial Sastra  

Dalam fungsi sosial sastra ada tiga hal yang harus 

diperhatikan,yaitu sudut pandangan ekstrim kaum romantik yang 

menganggap sastra itu sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi 

sehimgga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu atau 

perombak,sastra sebagai penghibur belaka,dan sastra harus 

mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur . 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, unsur-unsur yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah empat unsur yaitu aspek 

kekerabatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek cinta kasih 
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yang ada dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy. 

Klasifikasi Ian Watt sejalan dengan klasifikasi yang dibuat oleh 

Wellek dan Warren (dalam Damono, 1984:3)  yang dipaparkan 

dibawah ini:  

a. Sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideology, 

sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil 

sastra. 

b. Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, 

yang menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam 

karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. 

c. Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Berdasarkan klasifikasi masalah sosiologi sasra tersebut, 

peneliti lebih menekankan pada masalah yang kedua yaitu tentang 

sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri. 

pokok penelaahannya adalah apa yang tersirat dalam karya sastra. 

Dalam penelitian sosiologi sastra khususnya teks karya sastra, peneliti 

mengkaji karya sastra dengan menekankan pada aspek sosial yang 

meliputi aspek cinta kasih, aspek kekerabatan, aspek ekonomi, dan 

aspek pendidikan yang semua itu merupakan sosiolgi sastra yang ada 

dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 
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(1).   Aspek Kekerabatan  

Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang berarti yang 

dekat, adanya pertalian keluarga. Selanjutnya mendapatkan 

awalan ber- menjadi berkerabat yang berarti mempunyai 

hubungan dalam keluarga. Jadi kekerabatan berarati perihal 

berkerabat atau berhubungan dekat (Tim penyusun Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008 :673-674). Kekerabatan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan yang terjalin antara 

tokoh utama dalam cerita dengan masyarakat selama kisah 

berlangsung. 

(2).  Aspek Perekonomian 

Ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas produksi, 

distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, 

pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yag berharga, 

tata kehidupan perekonomian, urusan keuangan rumah tangga. 

Perekonomian berarti tindakan (aturan atau cara) berekonomi 

(Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 335). 

Perekonomian tokoh cerita ditampilkan melalui bagaimana tata 

cara hidup masyarakat dan bagaimana status ekonominya. 

(3).  Aspek Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu cara proses perubahan sikap dan 

tata laku seorang kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perubuatan 
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dan cara mendidik (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008 : 326). 

(4).  Aspek Cinta Kasih 

Cinta adalah suka sekali; sayang benar, kasih sekali; 

terpikat, ingin sekali; berharap sekali; rindu, susah hati 

(khawatir); risau (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008:268). Bentuk cinta kasih ada beberapa macam, yakni cinta 

kasih orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya, cinta kasih 

kepada sesama, dan cinta kasih sepasang manusia karena rasa 

asmara. Kasih adalah perasaan sayang (Tim penyusun Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2008:631). Cinta kasih diartikan 

sebagai perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka 

kepada seseorang. 

 

2.  Hakikat Novel  

a. Pegertian Novel 

Pengertian novel ini bila ditinjau secara harfiah, istilah novel 

berasal dari bahasa Italia novella yang berarti “barang baru yang 

kecil”. Rani (2004: 85) mengartikan novel sebagai karya imajinatif 

yang mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang 

atau beberapa tokoh.  

Aminuddin (2004:66) menyebutkan bahwa novel adalah 

sebuah cerita prosa fiksi pengarang yang tercipta dengan 
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berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam imajinasinya dan dihadirkan dalam 

bentuk paparan cerita yang panjang mengenai kehidupan manusia.  

b. Unsur-Unsur Intrinsik  Novel 

Pada umumnya membaca novel, cerpen, atau karya fiksi 

lainnya yang pertama menarik perhatian adalah ceritanya. 

Nurgiyantoro (2010 : 90) menjelaskan bahwa aspek cerita sebuah fiksi 

merupakan sesuatu hal yang amat esensial. Ia memiliki peranan yang 

sentral. Dari awal hingga akhir karya itu yang ditemui adalah cerita. 

Setiap karya sastra memiliki unsur pembangun yang saling berkaitan. 

Unsur-unsur pembangun novel merupakan suatu kesatuan yang utuh 

dan tidak dapat dipisahkan. Unsur intrinsik ialah unsur-unsur yang 

dibangun karya sastra itu sendiri. Berikut ini unsur-unsur intrinsik 

novel: 

1) Tema 

Tema adalah suatu gagasan sentral yang menjadi dasar 

tolak penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari 

karangan tersebut. ( Baribin, Raminah, 1985 : 59-60). 

Menurut Suhariyanto (2005:17) disebut dasar cerita, 

yakni pokok permasalahan yang mendominasi karya sastra. 

Pada hakikatnya tema permasalahan yang merupakan titik tolak 

pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut 

merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang 

dengan karyanya itu. 
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Rahmanto dan Hartoko (dalam Nurgiyantoro 2009:69) 

mengemukakan bahwa tema merupakan gagasan dasar umum 

yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di 

dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut 

persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diperoleh simpulan 

bahwa tema adalah sebuah gagasan atau ide yang mendasari suatu 

cerita serta menjadi titik tolak pengarang dalam menciptakan karya 

sastra tersebut. 

2) Alur 

Alur merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak 

sedikit orang yang menganggapnya sebagai unsur terpenting dari 

berbagai unsur fiksi yang ada.  

Stanton (2007: 26) berpendapat alur ialah rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur hendaknya memiliki 

bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis. 

Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

terhubung secara kausal saja. Alur merupakan tulang punggung 

cerita. Menurutnya, dua elemen dasar yang membangun alur adalah 

konflik dan klimaks. 

Menurut Sukirno (2009: 65), alur cerita jika dilihat dari 

urutan peristiwanya terdiri atas bagian awal, tegah, akhir. Jika 

dilihat dari jenisnya alur dapat dikelompokkan menjadi: (1) alur 
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maju (progresif) peristiwa diceritakan dari awal, tengah, dan akhir; 

(2) alur mundur (regresif) peristiwa diceritakan dari bagian akhir, 

tengah, baru bagian awal; (3) alur gabungan (alur maju-mundur) 

peristiwa kadang-kadang dari bagian tengah, baru ke bagian awal 

dan akhir; (4)  alur melingkar, peristiwa diceritakan dari awal 

hingga akhir, tetapi akhir peristiwa kembali ke awal. 

Brooks dan Werren berpendapat bahwa alur ialah struktur 

gerak dan laku dalam suatu fiksi atau drama (Tarigan, 2008: 156). 

Pada dasarnya, alur kebanyakan mengikuti pola tradisional dengan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Situation ( Pengarang mulai melukiskan keadaan ) tahap ini 

merupakam tahap pembukaan cerita, informasi awal, dan lain-

lain yang berfungsi  sebagai landasan cerita yang akan 

dikisahkan pada tahapan berikutnya.  

b) Generating Circumstances (Tahap pemunculan konflik), tahap 

ini  merupakan tahap awal munculnya konflik dan konflik itu 

akan berkembang atau dikembangkan menjadi konflik-konflik 

pada tahap berikutnya. 

c) Rising Action ( Tahap peningkatan konflik  ), konflik yang  

telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 

berkembang atau berkembang  kadar intensitasnya. Peristiwa-

peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam 

dan menegangkan.  
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d) Climac ( Tahap klimaks ), konflik atau pertentangan-

pertentangan yang terjadi, yang dilakui, atau ditimpakan 

kepada para tokoh  cerita mencapai titik intensitas puncak.  

e) Denoement ( Tahap penyelesaian ), konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan diturunkan, 

konflik-konflik yang lain, sub-sub konflik atau  

konflik-konflik tambahan diberi jalan keluar, cerita pun 

berakhir. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

alur ialah rangkaian peristiwa-peristiwa yang memiliki hubungan 

kausalitas. Alur sebuah karya fiksi biasanya bersifat misterius, 

artinya alur menampilkan kejadian-kejadian yang mengandung 

konflik yang mampu menarik bahkan mencekam pembaca. 

3) Latar 

Pengertian latar sering disebut juga landas tumpu: yaitu 

gambaran ruang lingkup tempat yang ditampilkan dalam cerita, 

waktu, terjadinya peristiwa, serta bisa juga latar budaya yang 

menyertai nuasa novel tersebut. Beberapa pendapat pakar sastra 

akan saya tampilkan dalam tinjauan pustaka ini sebagai dasar untuk 

menelaah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

Menurut Tarigan (2008: 164), latar ialah lingkungan fisik 

tempat kegiatan berlangsung. Menurutnya  latar  mencakup  tempat 

dalam waktu dan kondisi-kondisi psikologis dari semua yang 
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terlibat dalam kegiatan itu. Senada  dengan pendapat  Tarigan, 

Stanton (2007:35) berpendapat bahwa latar ialah lingkungan   yang   

melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang   

berinteraksi dengan peristiwa – peristiwa yang sedang berlangsung. 

Menurut Sukirno (2009: 68) latar cerita terdiri atas tiga 

unsur pokok yaitu tempat, waktu dan sosial. Latar tempat ialah 

tempat  atau  daerah   terjadinya   sebuah   peristiwa   dalam  cerita. 

Latar   tempat  berupa  alam   yang  terbuka  luas,  di dalam   ruang   

yang luas dan diruang yang  lebih  sempit.  Latar waktu ialah 

waktu terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar waktu bisa 

berubah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Latar 

sosial adalah lingkungan hidup dan sistem kehidupan yang ada di 

tengah-tengah para tokoh dalam sebuah cerita. Tata cara kehidupan 

sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang 

cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap. 

Latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang 

bersangkutan, misalnya rendah, menengah atau atas. Dari beberapa 

pendapat para pakar sastra di atas, menurut penulis mereka 

mempunyai kesamaan pandangan dalam memahami latar.  

4) Sudut Pandang ( Point of view ) 

Sudut pandang merupakan salah satu unsur fiksi yang oleh 

Stanton dikemukakan sebagai sarana cerita. Sudut pandang 
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haruslah diperhitungkan kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan 

sudut pandang akan berpengaruh terhadap penyajian cerita. 

Menurut Stanton (2007: 53), sudut pandang ialah pusat kesadaran 

tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Tempat 

dan sifat sudut pandang tidak datang semerta-merta. Dari sisi 

tujuan, Stanton membagi sudut pandang ke dalam empat tipe 

utama, yaitu (1) orang pertama utama; (2) orang pertama 

sampingan; (3) orang ketiga terbatas; (4) orang ketiga tidak 

terbatas.  

Menurut Tarigan (2008: 136), sudut pandang ialah posisi 

fisik, tempat personal / pembicara melihat dan menyajikan 

gagasan- gagasan    atau        peristiwa  -  peristiwa,       merupakan  

perspektif  /  pemandangan  fisik   dalam  ruang  dan  waktu   yang  

dipilih oleh penulis bagi personanya, serta mencakup kualitas - 

kualitas emosional  dan  mental  persona   yang  mengawasi sikap  

dan nada. Dalam hal ini, Tarigan membagi sudut pandang men jadi 

empat jenis yaitu: (1) sudut pandangan terpusat pada orang       

pertama; (2) sudut pandangan berkisar sekeliling orang pertama; 

(3) sudut pandangan orang ketiga terbatas; (4) sudut pandangan 

orang ketiga serba tahu. 

Abrams (dalam Nurgiyantoro 2009: 240) mengemukakan 

bahwa sudut pandang adalah cara dan atau pandangan yang 

digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, 
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tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita 

dalam sebuah  karya fiksi kepada pembaca. 

Nurgiyantoro (2009: 256-271) secara garis besar 

membedakan    sudut    pandang    menjadi    tiga   macam.   Sudut  

pandang itu  yaitu  ( 1 )  sudut   pandang  persona   ketiga   “ Dia” ,  

(2) sudut pandang persona pertama “Aku”, (3) sudut pandang 

campuran. 

Dari beberapa pendapat tokoh di atas,  penulis dapat 

menyimpulkan mengenai pengertian sudut pandang. Sudut 

pandang ialah  cara pandang pengarang dalam memaparkan 

berbagai hal dan peristiwa yang terjadi dalam cerita kepada 

pembaca. 

5) Amanat 

Amanat merupakan suatu pesan pengarang yang dituangkan 

melalui karyanya, bisa menyangkut pesan moral, didaktis, dan 

sebagainya. Untuk mengetahui amanat, pembaca harus secara 

cermat mengikuti seluruh cerita sampai tuntas. Dengan 

mengungkapkan tema yan tersirat dalam sebuah cerita, tentu 

pengarang mempunyai maksud dan tujuan agar pembaca 

mengambil manfaat dan hal-hal yang tidak baik inilah pesan atau 

amanat yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita 

karangannya itu. 
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Amanat menurut Esten (1990:91) merupakan pemecahan 

dan jalan keluar yang diberikan oleh pengarang di dalam sebuah 

karya terhadap tema yang dikemukakan. Dan disimpulkan bahwa 

amanat itu dapat berupa pandangan atau pendapat pengarang 

tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dalam 

menghadapi suatu masalah.  

6) Tokoh dalam Karya Sastra 

Dalam karya naratif tokoh dan penokohan merupakan unsur 

penting. Tokoh cerita menurut Abrams adalah orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan Nurgiyantoro (2007: 165). 

Tokoh    dalam   karya    sastra   dapat   dibedakan    dalam  

beberapa      jenis    penamaan   berdasarkan    dari    sudut    mana  

penamaan  itu dilakukan. Berdasarkan perbedaan sudut pandang 

dan tinjauan, seorang tokoh dapat dikatagorikan menjadi: 

a. Tokoh Utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang berhubungan dengan setiap 

peristiwa dan diutamakan penceritaannya di dalam novel yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang palimg banyak 

diceritakan. 
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b. Tokoh Tambahan 

Tokoh tambahan adalah tokoh sampingan yang 

kemunculannya hanya sedikit, meskipun begitu tokoh 

tambahan memiliki peranan dalam cerita, karena tokoh 

tambahan memperkuat alur cerita dalam novel, kadang 

memunculkan konflik.  

c. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak 

baik sehingga disenangi oleh pembaca. Biasanya tokoh 

protagonist menampilkan sesuatu yang menjadi pandangan 

kita, harapan-harapan kita sebagai pembaca. Tokoh antagonis 

adalah tokoh yang memiliki watak jahat dan salah sehingga 

tidak disenangi oleh pembaca. 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis mengambil 

simpulan bahwa tokoh adalah pelaku cerita dalam suatu karya 

sastra.  

Istilah “ Tokoh” menunjukkan pada orangnya, pelaku 

cerita. Penggunaan istilah “karakter” ( Character )  dalam 

berbagai literature bahasa inggris menyaran pada pengertian 

yang berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang 

ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, 

dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut Stanton 

(dalam Nurgiyantoro, 2012 : 165). Dengan demikian character 
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dapat berarti pelaku cerita dan dapat pula berarti “Perwatakan “ 

. Antara seorang tokoh dengan perwatakan yang dimilikinya 

memang suatu kepaduan yang utuh. Penyebutan nama tokoh 

tertentu, tak jarang, langsung mengisyaratkan kepada kita 

perwatakan yang dimilikinya. 

Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan 

dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh cerita 

menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampaian 

pesan, amanat, moral, dan sesuatu yang sengaja ingin 

disampaikan kepada pembaca.  

 

3. Pembelajaran Sastra  

Pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

kearah yang lebih baik (Mulyasa, 2006: 255).  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pembelajaran diartikan sebagai proses penerapan ide, konsep, dan 

kebijakan   KTSP   dalam  suatu  aktifitas  pembelajaran,  sehingga  

peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan (Mulyasa, 2006: 246).  

 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki 

komponen, KTSP ada 4 komponen, yaitu (1) tujuan tingkat satuan 



34 

 

pendidikan, (2) struktur dan muatan KTSP, (3) kalender pendidikan, dan 

(4) silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Muslich, 2007: 12). 

 
a. Pengertian Pembelajaran Sastra 

Menurut Hamalik (2007: 55) pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam pembelajaran yang meliputi 

peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainya. Misalnya tenaga 

laboratorium, tenaga perpustakaan, material meliputi: buku-buku, 

papan tulis, kapur, spidol, fotografi, slide film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan meliputi ruang kelas, perlengkapan audio 

visual, dan komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar ujian, dan sebagainya. 

Pembelajaran novel disekolah, khususnya SMA dapat dikatakan sama 

degan jenis sastra prosa lainnya seperti cerita pendek dan roman. 

Pembelajaran tersebut hendaknya melibatkan keaktifan siswa dalam 

memahami sungguh-sungguh novel tersebut. 

Pembelajaran sastra merupakan penyajian karya sastra dalam 

situasi belajar-mengajar kelas yang bertujuan untuk menanamkan sikap 

positif terhadap hasil karya sastra dalam mewujudkan pemahaman 

transinformasi dari tekstual ke factual (Jabrohim, 1994: 141). 

Pembelajaran sastra meliputi satu bidang yang luas karena pengertian 
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sastra termasuk bagaimanakah mengajarkan puisi, drama, novel, 

cerpen, dan yang lain. 

 

b. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan 

guru itu sendiri. berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa 

yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Berdasarakan 

mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum, dapat ditentukan 

hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sunber 

utama tujuan bagi para siswa, dan dia harus mampu menulis dan 

memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna, dan dapat terukur 

(Hamalik, 2007: 76). Tujuan pembelajaran sastra adalah untuk 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Dalam 

pembelajaran sastra, guru harus menyediakan kesempatan agar siswa 

mengalami kegiatan membaca atau mendengarkan hasil sastra dan 

mengalami kegiatan menulis karangan (Rusyana, 1982: 6). 

c. Bahan Pembelajaran 

Bahan pembelajaran adalah bahan untuk mengajar bagi guru 

(Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:115). Bahan 

pembelajaran   yang   disajikan   kepada   siswa   harus  sesuai  dengan 

 tingkat   kemampuan   siswanya    pada    suatu    tahapan   pengajaran  

tertentu. Guru harus dapat memilih bahan yang tepat dengan tingkat 

perkembangan siswa. Karya satra yang disajikan hendaknya 
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diklasifikasikan berdasarkan tingakt kesukarannya dan kriteria-kriteria 

tertentu lainya. Tanpa adanya kesesuaian antara siswa dengan bahan 

yang diajarakan, pelajaran yang disampaikan akan gagal (Rahmanto, 

1988: 26). 

Untuk memilih bahan pembelajaran sastra bagi siswa tidak 

mudah dilakukan oleh seorang guru. Kemamapuan untuk dapat 

memilih bahan pembelajaran sastra ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain berapa banyak karya sastra yang disediakan diperpustakaan 

sekolah, kurikulum yang harus diikuti, dan persyaratan bahan yang 

harus diberikan. 

 

4. Hakikat Model Pembelajaran Kuantum  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kuantum 

Pembelajaran Kuantum  berakar dari upaya Dr. Georgia 

Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang 

bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai “suggestology” 

atau “suggestopedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apa pun 

memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang 

digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan 

murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, 

meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk 
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memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan 

menyediakan   guru  -  guru    yang   terlatih   dalam   seni   pengajaran  

sugestif. 

Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan 

suggestology adalah “pemercepat belajar” (accelerated learning). 

Pemercepat belajar didefinisikan sebagai “memungkinkan siswa untuk 

belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang 

normal, dan dibarengi kegembiraan”. Cara ini menyatukan unsur-unsur 

yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan : hiburan, 

permainan, warna, cara berfikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan 

emosional. Namun semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan 

pengalaman belajar yang efektif. 

Pembelajaran Kuantum  mencakup aspek-aspek penting dalam 

program neurolinguistik (NLP), yaitu suatu penelitian tentang 

bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan 

antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk penciptakan 

jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan 

pengetahuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang 

positif untuk meningkatkan tindakan-tindakan positif yang     

merupakan     faktor     penting     untuk merangsang   otak   yang   

paling   efektif.   Semua   ini   dapat    pula menunjukkan   penciptakan  

gaya   belajar   terbaik  dari  setiap orang, dan menciptakan “pegangan” 

dari saat-saat keberhasilan yang meyakinkan. 
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Pembelajaran kuantum  menurut De Porter (2003: 4) bermakna 

interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Sebagai 

pelajar, tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, 

hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Pembelajaran 

kuantum menggabungkan suggestology, teknik pemercepatan belajar, 

dan NLP dengan teori, keyakinan, dan metode.  

b. Strategi Pembelajaran Kuantum 

Strategi Pembelajaran Kuantum adalah : 

1. Teori otak kanan/kiri (brain hemisphere) 

2. Teori otak triune (3 in 1) 

3. Pilihan modalitas (visual, auditorial, dan kinestetik) 

4. Teori kecerdasan ganda 

5. Pendidik holistic (menyeluruh) 

6. Belajar berdasarkan pengalaman 

7. Belajar dengan simbol 

8. Simulasi / permainan 

Pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan 

konteks  dan     isi    pembelajaran.   Konteks   pembelajaran   meliputi  

suasana    yang   memberdayakan,  landasan  yang  kukuh,  lingkungan 

yang mendukung dan rancangan belajar yang dinamis. Isi 

pembelajaran meliputi penyajian yang prima. Pembelajaran kuantum 

memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, 

prestasi fisikal atau material. Dikatakan demikian karena pembelajaran 
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yang berhasil bukan hanya terbentuknya keterampilan akademis dan 

prestasi fisikal pembelajar, namun lebih penting lagi adalah 

terbentuknya keterampilan hidup pembelajar. 

Menurut Sugiyanto (2009: 81), ada delapan  kunci keunggulan 

dalam pembelajaran kuantum. Tujuh kunci keunggulan itu adalah 

sebagai berikut. 

a) Terapkanlah hidup dalam integritas 

Dalam pembelajaran, bersikaplah apa adanya, tulus, dan 

menyeluruh yang lahir ketika nilai-nilai dan perilaku kita menyatu. 

Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar yang pada gilirannya 

mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, integritas dapat 

membuka pintu jalan menuju prestasi puncak. 

b) Akuilah kegagalan dapat membawa kesuksesan 

Dalam pembelajaran, kita harus mengerti dan mengakui bahwa 

kesalahan atau kegagalan dapat memberikan inforamsi kepada kita 

yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut sehingga kita dapat 

berhasil. Kegagalan janganlah membuat cemas terus menerus dan 

diberi hukuman karena kegagalan merupakan tanda bahwa 

seseorang telah belajar. 

c) Berbicaralah dengan niat baik 

Dalam pembelajaran, perlu dikembangkan keterampilan berbicara 

dalam arti positif dan bertanggung jawab atas komunikasi yang 
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jujur dan langsung. Niat baik berbicara dapat meningkatkan rasa 

percaya diri dan motivasi belajar pembelajaran. 

d) Tegaskanlah Komitmen 

Dalam pembelajaran, baik pengajar maupun pembelajaran harus 

mengikuti visi-misi tanpa ragu-ragu, tetap pada rel yang telah 

ditetapkan. Untuk itu, mereka perlu melakukan apa saja untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Di sinilah perlu dikembangkan slogan: 

Saya harus menyelesaikan pekerjaan yang memang harus saya 

selesaikan, bukan yang hanya saya senangi. 

e) Jadilah pemilik 

Dalam pembelajaran harus ada tanggung jawab. Tanpa tanggung 

jawab tidak mungkin terjadi pembelajaran yang bermakna dan 

bermutu. Karena itu, pengajar dan pembelajaran harus bertanggung 

jawab atas apa yang menjadi tugas mereka. Mereka hendaklah 

menjadi manusia yang dapat diandalkan, seseorang yang 

bertanggung jawab. 

f) Tetaplah lentur 

Dalam pembelajaran, pertahankan kemampuan untuk mengubah 

yang sedang dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

Pembelajar,    lebih –  lebih    pengajar,    harus     pandai  -  pandai  

membaca  lingkungan  dan  suasana,  dan   harus   pandai  -  pandai  

mengubah lingkungan dan suasana bilamana diperlukan. Misalnya, 

di kelas guru dapat saja mengubah rencana pembelajaran bilamana 
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diperlukan demi keberhasilan siswa-siswanya; jangan mati-matian 

mempertahankan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

g) Pertahankanlah keseimbangan 

Dalam pembelajaran, pertahankan jiwa, tubuh, emosi, dan 

semangat dalam satu kesatuan dan kesejajaran agar proses dan 

hasil pembelajaran efektif dan optimal. Tetap dalam keseimbangan 

merupakan proses berjalan yang membutuhkan penyesuaian terus-

menerus sehingga diperlukan  sikap dan tindakan cermat dari 

pembelajaran dan pengajar. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dari uraian yang penulis paparkan, dapat disusun kerangka 

pemikiran sebagai berikut: proses pembelajaran memahami novel 

remaja selama ini mengalami permasalahan. Masalah yang dihadapi 

sebelum penggunaan model pembelajaran kuantum adalah hasil  belajar 

siswa dalam memahami novel remaja maih dibawah nilai standar 

ketuntasan minimal yaitu 75.  

Guru mengalami hambatan dalam menentukan model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

memahami novel, siswa kurang tertarik untuk memahami novel dan 

pembelajaran lebih mementingkan hasil daripada proses. Hal tersebut 

menyebabkan hasil memahami novel remaja menjadi rendah. Akhirnya, 

peneliti merencanakan tindakan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, 
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observasi, wawancara, dan refleksi) dalam proses pembelajaran 

memahami novel  remaja dengan menerapkan  model pembelajaran 

kuantum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo tahun 

pelajaran 2012 / 2013. 

 

D. Hipotesis 

 Menurut Arikunto (2010:110), hipotesis merupakan suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian sampai bukti melalui 

data yang terkumpul. Pada hakikatnya hipotesis adalah jawaban sementara  

atau dengan jawaban dari suatu masalah. Sebagai jawaban sementara atau 

dugaan sudah pasti jawaban tersebut belum tentu benar dan karenanya 

perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoretis dan 

kerangka berfikir yang telah diuraikan peneliti, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu:  

a) penggunaan model pembelajaran kuantum dapat meningkatkan 

prestasi dan minat siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo dalam 

kemampuan memahami nilai sosiologis tokoh novel; 

b) penggunaan model pembelajaran kuantum dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran kemampuan memahami nilai sosiologis 

tokoh novel pada  siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), 

artinya bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek 

pembelajaran di kelas secara profesional. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

dalam dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan proses tindakan 

pada siklus II. Untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan 

tindakan, terlebih dahulu diberikan tes awal sebelum siklus I. Siklus I 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan memahami nilai sosiologis siswa  

dalam tindakan awal penelitian. Siklus ini sekaligus dipakai sebagai refleksi 

untuk  siklus II, sedangkan siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan memahami nilai sosiologis  novel pada siswa setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

didasarkan pada refleksi siklus I. Pada siklus I, apabila pemecahan masalah 

belum terselesaikan maka dapat dilanjutkan pada siklus II. Setiap siklus 

terdiri atas empat langkah. Dalam siklus I langkah-langkah yang digunakan 

yaitu: 

1. perencanaan atau planning adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan memahami nilai sosiologi novel, 

43 
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2. tindakan atau acting adalah pembelajaran seperti apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya meningkatkan kemampuan memahami nilai 

sosiologi novel, 

3. pengamatan atau observing adalah pengamatan peneliti terhadap peran 

serta siswa selama pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja 

siswa, dan 

4. refleksi atau reflecting adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 

Siklus II juga menggunakan langkah-langkah yang sama dengan 

siklus I dalam memahami nilai sosiologis novel. 

1. perencanaan atau planning adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan memahami nilai sosiologis novel, 

2. tindakan atau acting adalah pembelajaran seperti apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya meningkatkan  kemampuan memahami nilai 

sosiologis novel, 

3. pengamatan atau observing adalah pengamatan peneliti terhadap peran 

serta siswa selama pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja 

siswa, dan 

4. refleksi atau reflecting adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 
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Di bawah ini adalah gambaran desain penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus : 

 

Gambar 1. Siklus Pembelajaran Tindakan Kelas  

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 31 Purworejo yang terletak di Jalan Brigjend Katamso No. 24 

Purworejo. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012. 

Subjek penelitian tindakan  ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 

31 Purworejo dan guru pembimbing sebagai kolaborator. 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian dilakukan sebanyak 3 kali, Pra Siklus, Siklus I, dan 

Siklus II. Pra Siklus yang dilakukan adalah pengenalan wawancara kepada 

siswa dan praktik wawancara dengan teman sekelompok kecil yang telah 

ditentukan. Siklus I berupa praktik wawancara dengan orang yang berada 

diluar kelas dan mulai menggunakan strategi pembelajaran kuantum. 
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Siklus kedua berupa pengajaran pada faktor yang kurang dikuasai pada 

praktik berbicara siklus pertama dan siswa mempraktikkan contoh 

berbicara wawancara di depan kelas dengan telah disepakati bersama 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDE AWAL Studi Pendahuluan 

1. Observasi 
2. Wawancara Guru 
3. Wawancara Siswa 

Penetapan strategi 
pembelajaran 
partisipatif dalam 
materi wawancara 

Prasiklus 

1. Perencanaan Pembelajaran 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

3. Pengambatan Pembelajaran 

4. Angket pengetahuan awal 

5. Refleksi 1 

Persiapan Penelitian 
1. Penyusunan format 

model partisipatif 
 

2. Penyusunan angket 
awal siswa 

Belum Berhasil 

Siklus I 
1. Perencanaan 

Pembelajaran 
2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 
3. Pengambatan 

Pembelajaran 
4. Refleksi II 

Belum Berhasil 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 

3. Pengambatan 

Pembelajaran 

4. Angket 

pengetahuan awal 

5. Refleksi III 

Berhasil 
Pengumpulan Data 

1. Penetapan Instrumen dan 

pengumpulan data 

2. Penetapan jenis data 

3. Penetapan sumber data 

4. Penetapan teknik 

pengumpulan data 
Analisis Data 

1. Klasifikasi data 

2. Penyajian data 

Penyimpulan 



47 

 

1. Studi Pendahuluan 

a. Wawancara 

Dalam tahap ini, penulis melakukan observasi awal dengan 

melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui tingkat kemampuan  

memahami karya sastra khususnya novel pada siswa. Wawancara yang 

dilakukan memperoleh keterangan bahwa  memahami karya sastra berupa 

novel pada siswa kelas VIII E termasuk rendah. Siswa masih sulit 

menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Memperhatikan 

kesulitan-kesulitan siswa tersebut, penulis berdiskusi dengan guru. 

Hasilnya berupa simpulan bahwa media yang digunakan oleh guru masih 

monoton dan membuat siswa kurang tertarik terhadap materi pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel. Dan akhirnya disepakati untuk 

menyelenggarakan tindakan perbaikan. Tindakan yang dimaksud adalah 

penggunaan  model pembelajaran kuantum sebagai media pembelajaran, 

yaitu media yang dirancang untuk membantu siswa meningkatkan 

kemampuannya dalam memahami nilai sosiologi novel dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi. 

b. Pengamatan Pembelajaran 

Pengamatan pembelajaran sebagai upaya mengetahui lebih lanjut 

keadaan pembelajaran sebenarnya yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil 

pengamatan diperoleh informasi bahwa siswa belum memahami tentang 

unsur-unsur pembangun sebuah novel(ekstrinsik dan intrinsik).  
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1. Penetapan Media Pembelajaran 

Sebelum masuk pada siklus I dan siklus II, penulis melakukan tindakan 

awal terlebih dahulu. Tindakan awal dilakukan dengan pengamatan kelas. 

Pengamatan kelas dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dalam 

kelas, serta mengetahui bagaimana kemampuan memahami nilai sosiologis 

dengan model pembelajaran kuantum. 

2. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan penelitian berisi aktivitas penyamaan konsep antara 

guru dengan penulis mengenai model pembelajaran kuantum antara lain:.  

a. Penyamaan konsep model pembelajaran kuantum 

Penyamaan konsep antara guru dan penulis mengenai proses 

pembelajaran dengan  model pembelajaran kuantum dimaksudkan agar 

guru juga dapat memahami pengertian, manfaat, dan langkah-langkah 

menggunakan model pembelajaran kuantum.Pembelajaran memahami 

nilai sosiologis novel yang dilakukan ini meliputi tahapan sebagai berikut. 

b. Penyusunan format penelitian 

Sebelum pengamatan dilakukan, peneliti menyusun rancangan 

pengamatan. Rancangan tersebut berupa format catatan lapangan dan 

lembar pengamatan. Catatan lapangan dirancang sebagai format untuk 

mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangung. Catatan lapangan ini, dapat digunakan untuk membantu dan 

memberikan penilaian. Lembar pengamatan juga digunakan untuk 
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memberikan penilaian pada aktivitas siswa selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung.  

3. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Proses tindakan  yang dilakukan pada siklus I ini meliputi tahapan 

sebagai berikut. 

a. Perencanaan Pembelajaran   

Sebelum melaksanakan pembelajaran, penulis melakukan koordinasi 

dengan guru Bahasa Indonesia mengenai rencana penelitian yang akan 

dilakukan. Koordinasi ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan, materi 

yang akan diajarkan, dan bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang akan dilakukan. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: (1) menentukan  materi pembelajaran memahami nilai 

sosiologis sastra yang akan diajarkan; (2) membuat pedoman observasi, (3) 

membuat pertanyaan untuk jurnal siswa, (4) mempersiapkan alat evaluasi, 

dan 5) mempersiapkan alat dokumentasi. 

b. Tindakan 

Tindakan-tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

1) Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini penulis memberikan apersepsi 

pembelajaran. Dengan tujuan untuk mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pelajaran dengan baik. Kegiatan ini berupa pemberian 

ilustrasi mengenai pembelajaran memahami nilai sosiologis novel, 
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ilustrasi tentang objek yang akan digunakan dan menyampaikan tujuan 

serta manfaat pembelajaran  memahami nilai sosiologis novel yang 

akan dicapai pada hari itu. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, penulis menyampaikan materi  memahami 

nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran  kuantum dan 

memberikan atau menyajikan suatu objek yang akan digunakan untuk 

pembelajaran  memahami nilai sosiologis novel. Kemudian siswa 

diminta untuk menemukan permasalahan yang terdapat pada novel 

seperti pengertian novel,unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. 

Perwakilan siswa melaporkan hasil laporan, dan siswa yang lain 

menanggapinya. Melalui kegiatan ini siswa dilatih untuk menilai hasil 

kerja temannya. Penulis membantu siswa untuk menyimpulkan 

permasalahan yang ditemukan.  

Pada tahap ini terdapat beberapa langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut. 

a) Penulis memberikan contoh novel,dan  kegiatan dilanjutkan dengan 

penulis meminta siswa untuk menegerjakan soal.  

b) Siswa ditugasi untuk  menegerjakan soal tentang memahami nilai 

sosiologis  novel secara individu.  

c) Siswa dan penulis membahas  soal yang dikerjakan oleh siswa. 
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3) Penutup 

Kegiatan pembelajaran ditutup dengan merefleksi hasil 

pembelajaran pada hari itu. Penulis memberikan kesempatan pada siswa 

yang belum paham untuk bertanya mengenai materi  memahami novel. 

Melalui kegiatan ini, dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

siswa. Kemudian pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan materi 

pembelajaran oleh penulis dan siswa. Tidak lupa penulis selalu 

memberikan dorongan dan motivasi pada siswa untuk terus belajar 

memahami nilai sosiologis novel 

4) Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Penulis mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pedoman observasi siswa yang berisi pernyataan mengenai perilaku 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Penulis dibantu oleh seorang 

rekannya dan guru Bahasa Indonesia kelas VIII E dalam 

mengobservasi, yaitu untuk mencatat hal-hal yang dilakukan siswa baik 

yang positif maupun yang negatif selama pembelajaran dilaksanakan. 

Observasi dilakukan terhadap data tes dan nontes. Data tes yang 

diobservasi berupa hasil tes  memahami nilai sosiologis novel dan sikap 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil observasi ini sebagai 

bukti observasi terhadap data tes memahami nilai sosiologis novel. 

Melalui observsi data ini, dapat diketahui beberapa kekurangan dan 
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kelebihan hasil tes memahami nilai sosiologis novel. Sehingga, 

kekurangan yang terdapat pada hasil observasi data tes siklus I dapat 

diperbaiki pada siklus II dan kelebihan-kelebihannya yang terus 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

Adapun cara untuk mendata hasil data tes dan non tes adalah 

dengan (1) tes yang digunakan untuk mengetahui peningkatan  

kemampuan memahami nilai sosiologis siswa melalui dua siklus; (2) 

lembar pedoman observasi dan memotret tingkah laku siswa selama 

pembelajaran berlangsung; (3) jurnal yang meliputi jurnal siswa. Jurnal 

siswa berisi pesan dan kesan mengikuti pembelajaran memahami nilai 

sosiologis novel dengan model pembelajran kuantum; (4) dokumentasi 

foto sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama 

penelitian. Hasil observasi ini digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan perbaikan pada siklus II. Sehingga, kekurangan yang 

terdapat pada siklus I dapat diatasi pada siklus II dan kelebihan-

kelebihannya dapat terus diperahankan dan ditingkatkan. 

5) Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan, penulis melakukan analisis 

terhadap hasil tes, hasil observasi, dan hasil jurnal yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan 

media pembelajaran kuantum yang digunakan oleh penulis dalam 

proses pembelajaran siklus I (2) kelebihan dan kekurangan materi 

memahami nilai sosiologis novel; (3) tindakan-tindakan yang dilakukan 
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oleh siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan analisis pada data 

tes dan nontes dapat dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi terhadap 

rencana selanjutnya pada siklus II. 

5. Pelaksanaan Tindakan pada Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II merupakan 

kelanjutan siklus I dan merupakan perbaikan hasil kegiatan pada siklus I. 

Penjelasan  tiap tahap diuraikan berikut ini. 

a. Perencanaan 

Perencanaan kegiatan siklus II dibuat dengan memperhatikan hasil 

kegiatan siklus I. Tahap peencanaan siklus II ini meliputi: (1) memperbaiki 

pedoman observasi; (2) mempersiapkan pertanyaan untuk jurnal siswa; (3) 

penulis  memberikan kebebasan oleh siswa dalam  mengerjakan soal yang 

dianggap paling mudah; (4) mempersiapkan alat evaluasi; (5) 

mempersiapkan alat dokumentasi. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan skenario 

pembelajaran sebagai perbaikan pada siklus I. Tindakan yang dilakukan 

pada siklus II meliputi: 
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1) Pendahuluan 

Pada tindakan siklus II ini, penulis mengawali pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel dengan memberikan salam dan 

mempresensi siswa serta mengkondisikan siswa agar tidak ramai. 

Penulis menyampaikan apersepsi pembelajaran  memahami nilai 

sosiologis novel sama seperti pada siklus I. Kemudian, penulis bertanya 

pada siswa mengenai materi pertemuan kemarin. Penulis bersama siswa 

mengulas kembali sedikit materi pertemuan yang lalu. Dengan tujuan 

untuk memancing ingatan siswa mengenai materi yang telah diajarkan 

oleh penulis. 

2) Kegiatan Inti 

Ada beberapa perubahan tindakan pada tahap ini yaitu sebagai 

berikut.  

a) Sebelum siswa memahami nilai sosiologis novel, penulis terlebih 

dahulu menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I.  

b) Penulis menjelaskan mengenai kriteria penilaian yang digunakan 

dalam tes memahami nilai sosiologis novel.  

c) Penulis memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa agar dalam 

tahap ini atau pada siklus II akan menjadi lebih baik.  

d) Penulis menjelaskan kembali tentang bagaimana memahami nilai 

sosiologis novel yang baik .Penulis memberikan kesempatan kepada 

siswa yang merasa belum paham untuk bertanya, pertanyaan tersebut 

akan dilemparkan kepada siswa lain, jika siswa lain tidak bisa 
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menjawab, maka penulis akan memberikan pemecahannya atau 

menjawab permasalahan yang dialami oleh siswa, sehingga 

terjadilah tanya jawab dan kesulitan-kesulitan itu dapat teratasi.  

e) Penulis kembali menyuruh siswa untuk mengerjakan soal , penulis 

menjelaskan mengenai perintah dalam mengerjakan tugas tersebut.  

Perwakilan siswa diberi kesempatan untuk memilihsoal yang 

paling mudah . Perintah mengerjakannya tidak sama dengan siklus I. 

Setelah siswa selesai mengerjakan soal , perwakilan dari siswa 

membacakan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk 

kemudian ditanggapi oleh siswa lain. Selain itu, penulis juga selalu 

memberikan dorongan dan semangat pada siswa sebagai bentuk 

perhatian guru dan penghargaan pada siswa. 

3) Penutup 

Kegiatan pembelajaran ditutup dengan penulis bersama siswa 

merefleksi hasil pembelajaran pada hari itu. Penulis mengulas kembali 

materi yang baru saja diajarkan. Penulis bertanya pada siswa apakah 

masih ada kesulitan dalam pemebelajaran tersebut. Penulis selalu 

memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada siswa untuk 

terus belajar memahami nilai sosiologis novel . Pembelajaran ditutup 

dengan doa dan salam. 
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c. Observasi  

Observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama dengan siklus 

I. Adapun observasi yang dilakukan berupa observasi tes dan nontes. 

Observasi tes digunakan untuk mengetahui nilai tes dalam pembelajaran  

memahami nilai sosiologis novel serta melihat perilaku siswa pada saat 

pelajaran berlangsung . Observasi pada data nontes dilakukan pada 

observasi perilaku siswa selama pembelajaran, jurnal, dan dokumentasi 

foto. Observasi data nontes digunakan sebagai penguat hasil observasi data 

tes.  

d. Refleksi  

Refleksi pada siklus II merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. 

Dari hasil observasi dan jurnal pada siklus II penulis  dapat mengetahui 

bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang sudah 

dilakukan. Penulis  dapat melihat respon siswa terhadap pembelajaran 

tersebut. Selain itu, melalui refleksi dapat diketahui adanya peningkatan 

keterampilan siswa dalam  memahami nilai sosiologis novel berkategori 

baik. Selain peningkatan hasil tes ini diikuti pula adanya perubahan 

perilaku pada siswa kearah positif. Siswa sudah tidak ada lagi yang 

bersikap negatif. Hasil tersebut dibuktikan melalui hasil nontes berupa 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 
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B. Instrumen Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, menggunakan dua instrumen 

yaitu tes dan nontes. Berikut ini penjelasan masing-masing instrumen 

tersebut. 

1. Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan objek 

yang siswa lihat. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa  

memahami nilai sosiologis novel Adapun beberapa aspek yang dinilai dalam 

tes antara lain: (1) menentukan unsur intrinsik novel (tema, alur, tokoh/ 

penokohan latar), (2) aspek kekerabatan (3) aspek cinta kasih, (4) aspek 

pendidikan, (5) aspek ekonomi 
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Tabel 1 Kriteria Aspek Penilaian Tes  Kemampuan Memahami Nilai 

Sosiologis Novel  

No Aspek yang dinilai Aspek yang dituju 

1 

 

Menentukan unsur intrinsik novel Menentukan tema, alur, tokoh/ 
penokohan dan latar 

2 Aspek Pendidikan Pendidikan formal 

3 Aspek kekerabatan 

 

Kekerabatan orang tua dengan 
anak 
Kekerabatan antara tokoh utama 
dengan tetangganya 
Kekerabatan antara tokoh utama 
dengan temannya 
 

4 Aspek cinta kasih 

 

Cinta kasih antara lawan jenis 
Cinta kasih anak dengan orang 
tua 
 

5 Aspek ekonomi Golongan ekonomi rendah 
Golongan  ekonomi tinggi 
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Tabel 2 Penilaian Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 

No. Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang 

90-100 

70- 80 

50- 60 

30-40 

<20 

 

2. Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengambil data penelitian yang 

dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan lembar pedoman observasi. Adapun aspek yang diamati 

dalam observasi ini adalah sikap, baik sikap positif maupun sikap negatif 

yang ditunjukkan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung antara 

lain siswa memperhatikan dan merespons dengan antusias, siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, siswa 

merespons positif (senang) terhadap  model pembelajaran kuantum, siswa 

aktif menjawab dan selalu bertanya apabila menemukan kesulitan, 

sikapnya menunjukkan  sikap yang baik, siswa tidak memperhatikan 
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penjelasan guru, siswa kurang berpartisipasi atau pasif dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Penulis bekerja sama dengan guru Bahasa Indonesia kelas VIII E 

dalam mengobservasi dengan menggunakan lembar pedoman observasi 

yang telah dipersiapkan. Observasi dilaksanakan dari awal sampai akhir 

pembelajaran  

2. Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal siswa. 

Melalui jurnal siswa dapat diketahui (1) bagaimana kesan siswa mengenai 

kegiatan pembelajaran memahami nilai sosiologis novel yang penulis 

ajarakan; (2)hal-hal yang disukai siswa dari kegiatan pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel; (3) hambatan atau kesulitan belajar yang 

siswa alami selama pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan 

menggunakan  model pembelajaran kuantum; (4) bagaimana kesan siswa 

terhadap pemebelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model 

pembelajaran kuantum  (5) pesan dan  saran siswa tentang kegiatan 

pembelajaran . 

3. Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto merupakan instrumen nontes yang cukup 

penting, yaitu sebagai bukti kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian. 

Melalui dokumentasi foto ini, akan memperkuat data baik observasi 

maupun jurnal, sehingga data menjadi lebih jelas dan lengkap. Adapun 
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gambar yang diambil melalui foto adalah pada saat penulis memberikan 

apersepsi, penyampaian materi dan pada saat siswa mengerjakan soal . 

Hasil dari dokumentasi ini, selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan 

keadaan yang ada dan dipadukan dengan data yang lainnya.  

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalammemahami nilai sosiologis novel. Teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran. 

1. Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini  memahami nilai 

sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum . Dalam penelitian 

ini tes diberikan pada siklus I dan siklus II. 

2. Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

1. Observasi (Teknik pengumpulan data) 

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung atau bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi 

dilakukan terhadap perilaku siswa, baik yang positif maupun yang 

negatif. Pada kegiatan observasi ini, penulis dibantu oleh seorang 

rekannya dengan menggunakan lembar pedoman observasi.  
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Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data yang berupa 

keterangan kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 

2. Jurnal 

Jurnal dibagikan kepada siswa pada akhir pembelajaran. Penulis 

menjelaskan kepada siswa bahwa pengisian jurnal sesuai dengan 

pendapat mereka sendiri. Siswa bebas menuliskan pendapatnya, kritik 

maupun saran terhadap pembelajaran memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum. 

3. Dokumentasi Foto 

Pengambilan data melalui dokumentasi foto ini dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Penulis meminta bantuan 

rekannya untuk mengambil gambar, sehingga siswa tetap fokus dan 

tidak terjadi perubahan perilaku pada saat pengambilan gambar. 

Adapun gambar yang diambil adalah pada saat penulis menyampaikan 

materi memahami nilai sosiologis novel,  

Dokumentasi ini akan memperkuat analisis hasil penelitian pada 

setiap siklus. Selain itu, melalui dokumentasi foto dapat memperjelas 

data yang lain yang hanya dideskripsikan melalui observasi dan jurnal. 

Hasil dokumentasi ini, kemudian dideskripsikan sesuai dengan keadaan 

yang ada dan dipadukan dengan data yang lainnya. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes memahami nilai sosiologis novel pada siklus I dan siklus II. 

Nilai dari masing-masing siklus kemudian dihitung jumlahnya dalam satu 

kelas dan selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam persentase dengan 

rumus sebagai berikut. 

Persentase kemampuan memahami nilai sosiologis novel:  

100x
R

SKSP   

Keterangan: 

SP : Skor Persentase 

SK : Skor Kumulatif 

R : Jumlah Responden 

(Sugiyono, 2006: 65) 

Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian 

dibandingkan. Melalui perhitungan ini akan diketahui persentase 

peningkatan kemampuan memahami nilai sosiologis novel dengan model 

pembelajaran kuantum . 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari tes nontes. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui siswa yang 
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mengalami kesulitan dalam  memahami novel dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum. Hasil analisis ini sebagai dasar untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran memahami 

novel . Melalui analisis data kualitatif ini dapat diketahui pembelajaran 

memahami  nilai sosiologi novel dengan menggunakan model 

pembelajaran kuantum dan perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan 

pembelajaran. 

 

E. Tahap Pengecekan Keabsahan Data 

Menurut Lather (dalam Arikunto, 2009: 128), salah satu strategi untuk 

meningkatkan validasi adalah dengan menggunakan triangulasi, yakni proses 

memastikan sesuatu dengan menggunakan berbagai sumber data. Macam-

macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Triangulasi teori, yakni kevalidan data yang diperoleh dengan cara 

menggunakan teori yang relevan. 

2. Triangulasi instrumen, yakni dengan menggunakan berbagai jenis alat 

keabsahan data atau validitas instrumen merupakan instrumen yang 

mampu dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. 

Selain teknik triangulasi, penulis menggunakan teknik diskusi dalam 

tahap pengecekan keabsahan data. Hal ini bertujuan untuk membicarakan 

tingkat keabsahan data penelitian yang telah terkumpul, ketepatan metode 

yang digunakan, dan kelengkapan data yang diperlukan. Dengan kedua teknik 

tersebut, diharapkan penelitian dapat lebih valid. 
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F. Teknik Penyajian dan Hasil Analisis 

Dalam penyajian hasil analisis digunakan teknik informal. Teknik 

informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan 

terminologi yang teknik sifatnya (Sudaryanto, 1998 : 144). 

Dengan demikian, dalam penyajian hasil analisis data pada skripsi 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis 

dalam Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy  Dengan 

Model Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas VIII  E SMP Negeri 31 

Purworejo Tahun 2012/2013” digunakan kata-kata biasa yang lebih 

terperinci sehingga dapat dipahami. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 

Pada bab ini akan dibahas dua hasil pelaksanaan penelitian yaitu penyajian 

data dan pembahasan data hasil penelitian. 

A. Penyajian Data 

Pada penyajian data penelitian diuraikan tiga data pokok, yaitu (1) 

penerapan pembelajaran memahami nilai sosiologis  novel  dengan model 

pembelajaran kuantum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo; (2) 

perubahan sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran memahami nilai 

sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum ;dan (3) peningkatan 

kemampuan memahami nilai sosiologis novel setelah menerima pembelajaran 

memahami  nilai sosiologis novel dengan  model pembelajaran kuantum 

1. Penerapan Pembelajaran Memahami Nilai Sosiologis Novel dengan 

Model Pembelajaran Kuantum  

Penerapan pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan 

menggunakan model pembelajaran kuantum terdapat tiga tahapan yaitu 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3 Penerapan Pembelajaran Memahami Nilai Sosiologis Novel dengan 

Model Pembelajaran Kuantum Pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

Perencanaan Perencanaan Perencanaan 

1.Menentukan jadwal penelitian 1. Membuat RPP 1. Membuat RPP 

2.Penentuan pembatasan materi 

memahami yang diberikan 

2. Merancang skenario pembelajaran 

dari kegiatan awal kegiatan akhir 

2.Menyiapkan  lembar  pengamatan 

3. Membuat RPP 3. Menyiapkan materi memahami 

novel dengan model pembelajaran 

kuantum  

3.Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

4.Menyusun lembar kegiatan sesuai 

materi memahami novel yang akan 

diberikan 

4. Menyiapkan lembar tes memahami 

novel 

4. Menyiapkan lembar tes memahami 

novel  

5.Menyusun instrumen penelitian 

berupa lembar    Observasi 

5. Menyiapkan lembar observasi, 

jurnal, dan dokumentasi  

5. Merancang antisipasi yang  mungkin 

dapat terjadi dan menggangu  

pembelajaran  

6. Menyiapkan sumber belajar yang 

akan digunakan 

  

7.Menyiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan selama penelitian 

  

8. Menyiapkan lembar tes  memahami 

nilai sosiologis novel 

  

Tindakan Tindakan Tindakan 

1.Penulis melakukan pengamatan    

menggunakan lembar observasi 

 

2. Penulis menjelaskan materi 

1.Penulis menjelaskan materi 

memahami novel 

 

2.Penulis menjelaskan langkah 

1.Penulis memberikan  kesempatan 

kepada siswa  untuk bertanya 
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langkah memahami novel Dengan 

model pembelajaran Kuantum 

3.Siswa ditugaskan untuk me    

mahami novel 

3.Penulis membantu siswa 

menentukan unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik  novel  

2.Penulis menjelaskan kembali langkah-

langkah memahami nilai sosiologis 

novel  

 4.Penulis menugaskan kepada siswa 

untuk mengerjakan soal tentang 

memahami nilai sosiologi novel 

3. Siswa ditugaskan memahami nilai 

sosiologis novel  

  4.Perwakilan siswa diminta 

mempresentasikan  hasil pekerjaannya 

  5.Hasil  tersebut dibahas bersama-sama 

dengan semua siswa 

Pengamatan Pengamatan Pengamatan 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan 

pada proses pembelajaran Keaktifan 

siswa, dan hasil kemampuan 

memahami nilai sosiologis novel 

Pengamatan  proses   pembelajaran 

keaktifan siswa, hasil  kemampuan 

siswa memahami nilai sosiologis 

novel dengan model pembelajaran 

kuantum 

Dilakukan observasi pada proses 

pembelajaran,  keaktifan  siswa, hasil 

kemampuan siswa memahami nilai 

sosiologis novel dengan model 

pembelajaran Kuantum 

Refleksi Refleksi Refleksi 

Pada saat proses ramai, dan 

pembelajaran siswa kurang aktif, . 

cenderung pasif 

Keaktifan siswa mulai me ningkat. 

Hasil kemampuan siswa Dalam 

memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum 

sudah ada peningkatan  

Keaktifan siswa sudah dengan 

meningkat, siswa mulai tertarik model  

pembelajaran kuantumbdan hasilnya 

telah memenuhi KKM  
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2. Perubahan Sikap dan Perilaku Siswa Dalam Pembelajaran Memahami 

Nilai Sosiologis Novel Dengan  Menggunakan Model Pembelajaran 

Kuantum 

 
Perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran memahami 

nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum  terhadap aktivitas 

siswa dapat dilihat dari hasil pengamatan/observasi di bawah ini. 

1. Hasil Observasi 

a) Prasiklus 

Tabel 4 Hasil Observasi Pada Prasiklus 

 

N
O 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Tota
l 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

1 
Perhatia

n 
14 45,16 % 14 45,16 % 3 9,67 % 31 

2 Keaktifa
n 

12 38,70 % 14 45,16 % 5 16,12 % 31 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada prasiklus, aktivitas belajar siswa dalam 

memahami nilai sosiologis novel dapat diuraikan bahwa perhatian dan keaktifan 

siswa masih kurang. Berdasarkan tabel 5 di atas pada aspek perhatian, hanya ada 

14 siswa atau 45,16 % siswa yang masuk dalam katergori baik, 14 siswa atau 

45,16 % dalam kategori cukup, dan 3 siswa atau 9,67 % dalam kategori kurang, 

sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 12 siswa atau 38,70 % dalam kategori 
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baik, 14 siswa atau 45,16 % dalam kategori cukup, dan 5 siswa atau 16,12 % 

siswa dalam kategori kurang. 

 

b) Siklus I 

Tabel 5 Hasil Observasi Pada Siklus I 

 

N
O 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Tota
l 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

1 Perhatia
n 

14 45,16 % 15 48,38 % 2 6,45 % 31 

2 Keaktifa
n 

14 45,16 % 14 45,16% 3 9,67% 31 

 

Pada siklus I, pengaruh penggunaan model pembelajaran kuantum terhadap 

aktivitas belajar siswa dalam memahami nilai sosiologis novel dapat penulis 

uraikan sebagai berikut. Berdasarkan tabel 6, pada aspek perhatian, terdapat 14 

siswa atau 45,16 % siswa yang masuk dalam kategori baik, 15 siswa atau 48,38 % 

dalam kategori cukup, dan 2 siswa atau 6,45% dalam kategori kurang, sedangkan 

pada aspek keaktifan terdapat 14 siswa atau 45,16 % dalam kategori baik, 14 

siswa atau 45,16 % dalam kategori cukup, dan 3 siswa atau 9,67  % siswa dalam 

kategori kurang. 

 

 



71 

 

c) Siklus II 

Tabel 6 Hasil Pengamatan/Observasi Pada Siklus II 

 

NO 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Total Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 45,16 % 15 48,38 % 2 6,45 % 31 

2 Keaktifan 21 67,74 % 10 32,25 % 0 0,00 % 31 

 

Siklus II, pengaruh penggunaan model pembelajaran kuantum terhadap 

aktivitas belajar siswa dalam memahami nilai sosiologis novel dapat penulis 

uraikan sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7 di atas, pada aspek perhatian, 

terdapat 14 siswa atau 45,16 % siswa yang masuk dalam katergori baik, 15 siswa 

atau 48,38 % dalam kategori cukup, dan 2 siswa atau 6,45 % dalam kategori 

kurang, sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 21 siswa atau 67,74 % dalam 

kategori baik, 10 siswa atau 32,25 % dalam kategori cukup, dan tidak ada siswa 

yang masuk dalam kategori kurang. 

 

3. Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel dengan 

Model Pembelajaran Kuantum 

Hasil kemampuan memahami nilai sosiologis novel dengan 

menggunakan model pembelajaran kuantum terdapat tiga pertemuan yaitu 
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prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil kemampuan siswa memahami nilai 

sosiologis dengan model pembelajaran kuantum yaitu sebagai berikut. 

a. Prasiklus 

Hasil tes prasiklus adalah kemampuan memahami nilai sosiologis 

novel setelah menerima pembelajaran dengan model kuantum. Hasil tes 

prasiklus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal 

kemampuan memahami nilai sosiologis novel siswa kelas VIII E  SMP 

Negeri 31 Purworejo tahun pelajaran 2011/2012. Tes prasiklus yang 

dilakukan adalah memebarikan materi tentang memahami nilai sosiologis 

novel,kemudian siswa diberi soal . Hasil tes pada prasiklus dapat dilihat 

pada tabel 7 sebagai berikut. 

Tabel 7. Nilai Prasiklus  

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 

1. Sangat baik 90 – 100 - - - 
X = 

31
1750

 

     = 56,45 

2. Baik 70 – 80 5 350 16,12 

3. Cukup 50 – 60 25 1360 80,64 

4. Kurang 30 – 40 1 40 3,22 

5. Sangat 
kurang 

0 – 20  - - - 

 Jumlah 31 1750 100% 56,45 

 

Tabel  di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 31 Purworejo dalam memahami nilai sosiologis novel dapat 

dikatakan cukup. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai yaitu 56,45. Rincian 
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data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan 31 siswa, 

25 di antaranya atau sebesar 80,64 % termasuk kategori cukup dengan nilai 

antara 50-60. Sedangkan, kategori kurang dengan nilai 30- 40 dicapai oleh 

1 siswa atau sebesar 3,22 %. Kategori baik 80-90 dicapai 5 siswa 

Sementara itu, tidak ada siswa yang berhasil mendapat nilai dalam kategori 

sangat baik. Kemampuan siswa dalam memehami nilai sosiologis novel 

sudah cukup, hanya saja perlu peningkatan lagi agar hasil yang dicapai 

siswa lebih maksimal. 

b. Siklus I 

Hasil tes memahami nilai sosiologis novel merupakan data awal 

setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran menggunakan pembelajarn 

kuantum. Adapun kriteria penilaian pada siklus I ini sebagai berikut. 

Tabel 8. Hasil Tes Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 

Siklus I 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 

1. Sangat baik 90 – 100 5 450 16,12 
X = 

31
2350

 

     = 75,80 

2. Baik 70 – 80 25 1840 80,64 

3. Cukup 50 – 60 1 60 3,22 

4. Kurang 30 – 40 - -  

5. Sangat 
kurang 

0 – 20  - -  

 Jumlah 31 2350 100% 75,80 
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Data pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa tes  memahami nilai 

sosiologis novel sosiologis novel siswa mencapai nilai rata-rata 75,80. 

Rata-rata skor pada siklus I ini menunjukkan peningkatan sebesar 19,35% 

dibandingkan dengan rata-rata pada prasiklus. Dari 31 siswa 5 siswa atau 

sebesar 16,12% yang berhasil meraih predikat sangat baik. Sementara itu, 

siswa yang meraih predikat baik sejumlah 25 siswa atau sebesar 80,64% 

yaitu dengan nilai antara 70-80. Selanjutnya, sebanyak 1 siswa atau 3,22% 

berada pada kategori cukup. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

kurang sebanyak 0 siswa atau sebesar 0 % dan tidak ada satu siswa pun 

yang mendapat nilai dengan kategori sangat kurang. Masih kurang 

maksimalnya kemampuan siswa dalam memahami nilai sosiologis novel 

dimungkinkan karena media pembelajaran yang digunakan guru belum 

mampu diikuti dengan baik oleh siswa. Siswa masih butuh penyesuaian 

dengan media yang digunakan oleh penulis yaitu media pembelajaran 

kuantum. 

c. Siklus II 

 Tabel 9. Hasil Tes Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 
Siklus II 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
1. Sangat baik 90 – 100 25 2480 80,64 

X = 
31

2900
 

     = 93,54 
2. Baik 70 – 80 5 360 16,12 

3. Cukup 50 – 60 1 60 3,22 
4. Kurang 30 – 40 - -  
5. Sangat 

kurang 
0 – 20  - - - 

 Jumlah 31 2900 100% 93,54 
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Data tabel 9 menunjukkan peningkatan rata-rata skor siswa dalam  

memahami nilai sosiologis setelah digunakan media pembelajaran kuantum. 

Rata-rata skor yang dicapai siswa pada siklus II ini sebesar 93,54 dan masuk 

kategori sangat  baik. Rata rata skor pada siklus II ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 17,74 % dibandingkan dengan rata-rata skor pada siklus I 

dan 19,35% dibandingkan dengan rata-rata skor pada prasiklus. Pada siklus II 

ini, siswa yang mengikuti proses pembelajaran sebanyak 31 dan tidak ada 

siswa yang absen. Nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 25 siswa atau 

sebesar 80,64%. Kategori baik sebanyak 5 siswa atau sebesar 16,12%. Kategori 

cukup sebanyak 1 siswa atau sebesar 3,22% dan untuk kategori kurang dan 

sangat kurang tidak ada satu siswa pun yang mendapatkannya. 

Dari prasiklus diperoleh rata-rata sebesar 56,45%%. Dilihat dari nilai 

rata-rata tersebut, kemampuan siswa dalam memahami nilai sosiologis novel 

masih kurang. pada siklus pertama diperoleh rata – rata sebesar 75,8% dan 

sudah dinilai cukup, untuk nilai rata – rata pada siklus II sebesar 93,54% 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tiga penyajian data yaitu (1) penerapan 

pembelajaran memahami nilai sosiologi novel dengan model pembelajaran 

kuantum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo; (2) perubahan 

sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran memahami nilai sosiologis 

novel menggunakan model pembelajaran kuantum; dan (3) kemampuan 

memahami nilai sosiologis novel setelah menggunakan model pembelajaran 

kuantum. 
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1. Penerapan Pembelajaran Memahami Nilai Sosiologis Novel Dengan 

Model Pembelajaran Kuantum  

Penerapan pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model 

pembelajaran kuantum  terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, siklus II. 

a. Prasiklus 

Pelaksanaan kegiatan awal meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan pada kegiatan awal adalah, sebagai berikut: 

a) menentukan jadwal penelitian;  

b) penentuan pembatasan materi memahami nilai sosiologis novel yang 

disampaikan. Penulis mengambil materi tentang memahami nilai 

sosiologis novel “Ayat-Ayat Cinta “karya Habiburrahman El Shirazy; 

c) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP bertujuan 

sebagai pedoman guru dalam proses belajar mengajar; 

d) menyusun lembar kegiatan sesuai materi memahami nilai sosiologis 

novel yang akan diberikan; 

e) menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk 

mengamati keaktifan siswa; 
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f) menyiapkan sumber belajar yang akan digunakan berupa buku-buku  

pegangan siswa yang berkaitan dengan pelajaran memahami nilai 

sosiologis novel; 

g) menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian;  

h) menyiapkan lembar tes.  

2. Implementasi Tindakan 

Penulis masuk kelas memberi salam kepada siswa dilanjutkan berdoa, 

setelah semua siswa menerima pelajaran penulis mengawali dengan melakukan 

presensi kepada siswa. Penulis melakukan apersepsi kepada siswa yaitu dengan 

cara melakukan tanya jawab tentang novel. 

Memasuki kegiatan inti penulis  menjelaskan tentang pengertian  novel 

dan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik  novel. Kemudian Penulis  

memberikan sinopsis novel “Ayat-Ayat Cinta “kepada siswa. Penulis  

membantu siswa memahami sinopsis  novel  tersebut dan memberikan 

penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik yang ada dalam 

novel tersebut .  

Kegiatan terakhir adalah siswa mengerjakan tugas memahami nilai 

sosiologis novel yang telah diberikan  secara mandiri. Setelah selesai, lembar 

hasil pekerjaan  siswa dikumpulkan. Penulis  menutup pelajaran dan 

mengucapkan salam.  

Hasil tes prasiklus adalah berupa hasil kemampuan memahami nilai 

sosiologis  novel pada  siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes 
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prasiklus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal 

kemampuan siswa dalam  memahami nilai sosiologis novel. Tes prasiklus yang 

dilakukan dalam  memahami nilai sosiologis novel  diperoleh hasil nilai rata-

rata 56,45.   

3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan, dan hasil kemampuan siswa memahami nilai sosiologis novel 

sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kuantum. 

Berdasarkan pengamatan pada prasiklus diketahui bahwa siswa kurang 

berminat dalam belajar. Siswa tidak aktif menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan juga masih tergolong 

sangat rendah, karena hanya sebagian kecil siswa yang mengajukan 

pertanyaan. Siswa laki-laki lebih aktif jika dibanding dengan siswa perempuan. 

Selama kegiatan memahami nilai sosiologis novel berlangsung siswa 

mengalami kesulitan dalam menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik  

yang terdapat dalam novel” Ayat-Ayat Cinta”, sehingga siswa masih ada yang 

mencontoh  pekerjaan teman  dan berdiskusi dengan temannya.  

4. Refleksi 

Setelah melaksanakan pengamatan, didapatkan hasil bahwa dalam 

proses pembelajaran, siswa yang masih aktif masih sebagian kecil, sedangkan 

yang lain masih cenderung pasif dan ramai. Hasil kemampuan siswa 

memahami nilai sosiologis novel masih banyak yang di bawah rata-rata. Hal ini 



79 

 

menjadi dasar dilakukan tindakan perbaikan, yaitu menggunakan model 

pembelajaran kuantum untuk meningkatkan hasil kemampuan siswa dalam 

memahami nilai sosiologis novel, keaktifan siswa, dan meningkatkan proses 

pembelajaran agar lebih baik. 

b. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini penulis akan melakukan pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum  yang 

dilakukan oleh penulis . Rencana tindakan yang dilakukan penulis pada siklus 

pertama adalah: 

a) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP bertujuan sebagai 

pedoman penulis dalam proses belajar mengajar; 

b) merancang skenario pembelajaran dari kegiatan awal hingga akhir; 

c) menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran memahami nilai 

sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum untuk disampaikan  

kepada siswa; 

d) menyiapakan lembar tes untuk mengerjakan soal yang diberikan penulis; 

e) mempersiapkan alat pengumpulan data pelaksanaan, seperti lembar 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini, tindakan yang dilakukan penulis adalah:  

a) penulis mengawali pembelajaran dengan apersepsi, yaitu penulis bertanya 

kepada siswa tentang memahami nilai sosiologis novel. Kemudian penulis 

kembali menjelaskan materi tentang memahami nilai sosiologis novel ; 

b) penulis menjelaskan kepada siswa langkah-langkah mengerjakan soal 

tentang memahami nilai sosiologis novel dengan menggunakan model 

pembelajaran kuantum.  Penulis  memberikan contoh langkah-langkah 

memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum;  

c) penulis  menugaskan kepada siswa mengerjakan soal tentang memahami 

nilai sosiologis novel; 

d) pada saat siswa mendapat tugas  mengerjakan soal tentang memahami nilai 

sosiologis novel penulis membantu siswa jika siswa mengalami kesulitan; 

e) pekerjaan siswa kemudian didiskusikan dengan teman yang lainnya. 

Bertujuan untuk memberikan sebuah penilaian dari hasil pembelajaran  

tersebut; 

f) hasil memahami nilai sosiologis novel yang sudah jadi dikumpulkan. Pada 

akhir  pembelajaran  penulis  memberikan kesimpulan. Penulis  memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami. Kemudian 

penulis  memberikan materi tambahan kepada siswa. Setelah waktu habis, 

penulis menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan siswa, hasil kemampuan siswa  memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum. Penulis  melakukan pengamatan 

terhadap jalannya perlakuan tindakan. Instrumen yang diperlukan yaitu lembar 

observasi. 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan tindakan antara lain: 

a) ketika penulis  memberikan penjelasan mengenai materi memahami nilai 

sosiologis siswa terlihat antusias; 

b) sebagian siswa mulai aktif bertanya tentang materi yang diberikan, hal ini 

dikarenakan sebagian siswa masih ada yang bingung dan kurang jelas; 

c) beberapa siswa masih ada yang bingung tentang langkah-langkah 

pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran 

kuantum  yang diberikan penulis; 

d) hasil pekerjaan siswa sudah cukup baik, tetapi masih banyak kekurangan 

pada hasil memahami nilai sosiologis  novel terutama tentang unsur-unsur 

yang harus ada dalam sebuah novel.      

4. Refleksi 

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis . Pada siklus I 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran memahami nilai sosiologis novel baik hasil 

maupun prosesnya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada 

kekurangan baik segi hasil maupun proses. 
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Dari segi hasil, masih terdapat banyak kekurangan pada pekerjaan siswa. 

Kekurangan tersebut adalah berupa unsur-unsur pembangun yang ada dalam 

novel  belum sepenuhnya dicapai oleh siswa dengan baik. Unsur-unsur  

tersebut meliputi unsur intrinsik novel (alur, tema, penokohan, sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan unsur ekstrinsik (nilai budaya, sosial, moral). 

Sementara itu, dari segi proses pembelajaran memahami nilai sosiologis 

novel, terdapat pencapaian positif dan negatif yang dialami siswa ketika 

melakukan kegiatan memahami nilai sosiologis novel  adalah: 

a) siswa lebih antusias dengan materi yang diberikan; 

b) sebagian siswa mulai aktif bertanya kepada penulis  apabila mengalami 

kesulitan; 

c) sebagian siswa masih ada yang bingung dengan tugas yang diberikan; 

d) sebagian siswa masih ada yang berbicara sendiri dan berjalan mondar-

mandiri.  

c. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Rencana tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang digunakan 

sebagai pedoman guru dalam mengajar; 

b) menyiapkan lembar pengamatan; 

c) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya; 
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d) menyiapkan lembar tes memahami nilai sosiologis novel; 

e) merancang antisipasi yang mungkin terjadi dan menggangu 

pembelajaran. 

2. Implementasi Tindakan  

Pada tindakan ini, penulis  menerapkan kembali pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum  

sehingga siswa lebih cepat menyesuaikan diri. Tindakan belajar mengajar 

yang dilakukan pada siklus ini adalah  : 

a) melakukan tanya jawab kepada siswa tentang memahami nilai sosiologis 

novel dengan model pembelajaran kuantum; 

b) menjelaskan kembali langkah-langkah memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum; 

c) siswa tetap diminta mengerjakan  secara mandiri; 

d) penulis menugaskan siswa untuk  mengerjakan soal tentang memahami 

nilai sosiologis dengan model pembelajaran kuantum; 

e) pekerjaan  tersebut kemudian didiskusikan dengan teman yang lain  yang 

bertujuan agar siswa dapat aktif di dalam kelas; 

f) pada saat siswa melakukan kegiatan memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum , penulis  memberikan bimbingan 

dan pengarahan kepada siswa dalam memahami nilai sosiologis novel  

3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan siswa, hasil kemampuan siswa dalam  memahami nilai sosiologis 



84 

 

dengan metode pembelajaran kuantum, dan pada akhir pembelajaran siswa 

mengisi jurnal sebagai refleksi pembelajaran pada siklus II. 

Hasil yang diperoleh selama pengamatan antara lain: 

a) siswa terlihat lebih bersemangat dalam memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum;  

b) siswa terlihat tidak begitu kesulitan  memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum; 

c) siswa sangat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel. 

 

4. Refleksi 

Dari hasil memahami nilai sosiologis yang dilakukan siswa , kesalahan 

yang terjadi sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, diakhir siklus 

II hampir semua siswa terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

terlihat lebih bersemangat dalam memahami nilai sosiologis. Selain itu, 

dengan digunakannya model pembelajaran kuantum, siswa merasa lebih 

mudah dalam mengerjakan soal .Hasil tes kemampuan memahami nilai 

sosiologis mengalami peningkatan yang diperoleh nilai rata-rata 93,54 

dengan kategori baik.  

Sementara itu, hasil proses diperoleh dalam pembelajaran memahami 

nilai sosiologis novel, siswa sangat bersemangat dan aktif bertanya pada 

saat menemukan kesulitan.  
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2. Perubahan  Sikap dan Perilaku Siswa Dalam Pembelajaran Memahami 

Nilai Sosiologis Dengan Model Pembelajaran Kuantum 

Perubahan sikap siswa dalam pembelajaran memahami nilai sosiologis 

novel meliputi dua pertemuan yaitu siklus I dan silkus II. 

Perubahan sikap yang didapat dalam pembelajaran  memahami nilai 

sosiologis novel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo. Hasil nontes 

pada siklus I dan II diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan dokumentasi. 

a. Hasil Observasi 

Observasi siklus I dan II dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

31 Purworejo selama proses pembelajaran memahami nilai sosiologis novel  

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku belajar siswa 

secara keseluruhan.  

Pada kegiatan observasi, penulis  mencatat aktivitas siswa secara 

keseluruhan selama melaksanakan proses pembelajaran memahami nilai 

sosiologis novel  dengan model pembelajaran kuantum . Kegiatan observasi 

dilakukan dengan tujuan mengetahui respon perilaku belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model  

pembelajaran kuantum.  

 

a) Prasiklus 

Pada lembar hasil observasi prasiklus, penulis  dapat mengetahui 

kondisi perilaku siswa dalam menerima pembelajaran memahami nilai 
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sosiologis novel. Selama pembelajaran memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum, tidak semua siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan model pembelajaran yang 

digunakan penulis  merupakan hal yang baru bagi siswa sehingga perlu 

adanya penyesuaian, baik dengan model pembelajaran maupun dengan 

penulis  sebagai pendidik.   

Tabel 10 Hasil Observasi Pada Prasiklus 

 

NO 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Total Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 45,16 % 14 45,16 % 3 9,67 % 31 

2 Keaktifan 12 38,70 % 14 45,16 % 5 16,12 % 31 

 

Hasil observasi pada prasiklus antara lain pengamatan terhadap perhatian 

siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, keaktifan saat menyimak 

penjelasan penulis. Hasil observasi non tes pada prasiklus yang diperoleh dari 

hasil pengamatan yang dilakukan penulis diperoleh data sebanyak 14 siswa 

atau sebesar 45,16% mempunyai perhatian baik. 14 siswa atau sebesar 45,16% 

kategori cukup dan 3 siswa atau sebesar 9,67% kategori kurang. Sedangkan 

pada aspek keaktifan terdapat 12 siswa atau 38,70% dalam kategori baik, 14 

siswa atau 45,16% dalam kategori cukup dan 5 siswa atau 16,12% dalam 

kategori kurang. 
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Kesimpulan hasil observasi pada prasiklus diperoleh bahwa 

pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum  belum mempengaruhi belajar siswa dan 

siswa belum begitu antusias dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran memahami nilai sosiologi novel.  

b) Siklus I 

Pada lembar hasil observasi siklus I, penulis  dapat mengetahui 

kondisi perilaku siswa dalam menerima pembelajaran  memahami nilai 

sosiologis novel. Selama pembelajaran memahami nilai sosiologis novel 

dengan model pembelajaran kuantum, tidak semua siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan media pembelajaran yang 

digunakan penulis  merupakan hal yang baru bagi siswa sehingga perlu 

adanya penyesuaian baik dengan media pembelajaran maupun dengan 

penulis  sebagai pendidik. 
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Tabel 11 Hasil Observasi Pada Siklus I 

 

N
O 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Tota
l 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

Jumla
h 

Prosenta
se 

1 Perhatia
n 

14 45,16 % 15 48,38 % 2 6,45 % 31 

2 
Keaktifa

n 
14 45,16 % 14 45,16% 3 9,67% 31 

 

Hasil observasi pada siklus I antara lain pengamatan terhadap 

perhatian siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, keaktifan saat 

menyimak penjelasan penulis. Hasil observasi non tes pada prasiklus yang 

diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis diperoleh data 

sebanyak 14 siswa atau sebesar 45,16% mempunyai perhatian baik. 15 

siswa atau sebesar 48,38% kategori cukup dan 2 siswa atau sebesar 6,45% 

kategori kurang. Sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 14 siswa atau 

45,16% dalam kategori baik, 14 siswa atau 45,16% dalam kategori cukup 

dan 3 siswa atau 9,67% dalam kategori kurang. 

Kesimpulan hasil observasi pada siklus I diperoleh bahwa 

pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum mempengaruhi belajar siswa dan siswa 

sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran memahami 
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nilai sosiologis novel, beberapa siswa mulai aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan penulis.  

c) Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diketahui perilaku siswa 

pada proses pembelajaran memahami nilai sosiologis novel   sudah baik. 

Pada proses pembelajaran memahami nilai sosiologis novel perilaku positif 

siswa pada saat pembelajaran meningkat dan perilaku negatif siswa 

berkurang.   

 

Tabel 12 Hasil Pengamatan/Observasi Pada Siklus II 

 

NO 

 

ASPEK 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Total Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 45,16 % 15 48,38 % 2 6,45 % 31 

2 Keaktifan 21 67,74 % 10 32,25 % 0 0,00 % 31 

 

Hasil observasi pada siklus II antara lain pengamatan terhadap perhatian 

siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, keaktifan saat menyimak 

penjelasan penulis. Hasil observasi non tes pada prasiklus yang diperoleh dari 

hasil pengamatan yang dilakukan penulis diperoleh data sebanyak 14 siswa 

atau sebesar 45,16% mempunyai perhatian baik, 15 siswa atau sebesar 48,38% 

kategori cukup dan 2 siswa atau sebesar 6,45% kategori kurang. Sedangkan 

pada aspek keaktifan terdapat 21 siswa atau 67,74% dalam kategori baik, 14 



90 

 

siswa atau 45,16% dalam kategori cukup dan 10 siswa atau 32,25% dalam 

kategori kurang. 

Kesimpulan hasil observasi pada siklus II diperoleh bahwa pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum sangat 

mempengaruhi belajar siswa. Pada saat penulis  memilih  model pembelajaran 

kuantum, siswa terlihat bersemangat dan antusias. Setelah penulis  mulai 

memberikan tugas mengerjakan soal tentang nilai sosiologis novel dengan 

model pembelajaran kuantum , siswa aktif bertanya jika mengalami kesulitan, 

dan aktif dalam mengerjakan tugas yang penulis berikan.   

c) Jurnal Siswa 

Jurnal yang digunakan pada siklus I sama dengan jurnal yang 

digunakan siklus II yakni jurnal siswa.Jurnal siswa harus diisi oleh semua 

siswa kelas VIII E SMP Negeri 31 Purworejo tanpa kecuali. Jurnal siswa 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan penulis yang meliputi; (1) kesan siswa mengenai kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan penulis; (2)hal-hal yang disukai siswa dari 

kegiatan pembelajaran; (3)hambatan atau kesulitan belajar yang siswa 

alami dalam pembelajaran memahami nilai sosiologis novel (4) kesan 

siswa mengenai pemebelajaran memahami nilai sosiologis novel (5) pesan 

dan saran siswa tentang pembelajaran 

Hasil jurnal siswa siklus I  menunjukkan bahwa siswa yang 

menyatakan perasaan senang selama mengikuti pembelajaran memahami 

nilai sosiologis novel sebanyak 26 siswa atau sebesar 83,87% dan siswa 
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yang menyatakan perasaan tidak senang selama mengikuti pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel sebanyak 5 siswa atau sebesar 16,12% . 

Siswa yang menyatakan bahwa mereka  tertarik dalam pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 70,96% ,siswa yang menyatakan tidak 

tertarik dengan pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan 

model pembelajaran kuantum sebanyak 9 siswa atau sebesar 29,03% dan 

siswa yang menyatakan mengalami kesulitan dalam memahami nilai 

sosiologis novel  sebanyak 15 siswa atau sebesar 16,12%,sedangkan siswa 

yang  tidak mengalami kesulitan dalam memahami nilai sosiologis novel 

sebanyak 26 siswa atau sebesar 83,87%. Siswa yang tidak tertarik dengan 

pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran 

kuantum sebanyak 25 atau sebesar 80,64% dan siswa yang tertarik dengan 

model pembelajaran kuantum sebanyak 6 siswa atau sebesar 19,35%. 

Aspek jurnal yang terakhir yaitu kesan dan pesan siswa terhadap penulis  

serta proses pembelajaran memahami nilai sosiologis dengan model 

pembelajaran kuantum.Pada aspek ini 20 siswa atau sebesar 35,48 tidak 

memberikan kesan dan pesan 

Berdasarkan jurnal siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran memahami nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran 

kuantum lebih mudah dan menyenangkan, karena dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum , siswa lebih mudah mengerjakan soal dari 

penulis. Namun, dari hasil jurnal siswa juga diperoleh bahwa memahami 
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nilai sosiologis novel dengan model pembelajaran kuantum  sangat 

monoton dan siswa kesulitan mengerjakan soal yang diberikan penulis, 

sehingga pada siklus berikutnya harus lebih ditingkatkan agar hasilnya 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  

memahami nilai sosiologis dengan model pembelajaran kuantum ,  siswa  lebih 

mudah dalam mengerjakan soal yang diberikan penulis. Dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum siswa mendapat pengalaman baru dalam 

memahami nilai sosiologis novel 

3) Dokumentasi 

Hasil dokumentasi pada siklus I dan II pada pembelajaran memahami 

nilai sosiologis novel   diperoleh dari hasil kegiatan memahami nilai sosiologis 

novel dengan model pembelajaran kuantum, keadaan siswa pada saat 

mengerjakan tugas dari penulis , siswa terlihat sangat serius dan bersemangat 

mengerjakan tugas yang diberikan penulis . Hasil dokumentasi siklus I dan II 

dapat dilihat pada lampiran. 

3. Peningkatan Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel  Setelah 

Menerima Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kuantum  

Penelitian ini menggunakan teknik memahami nilai sosiologis novel.Tes 

yang dilakukan berawal dari prasiklus,siklus I dan siklus II. Keberhasilan 

penelitian ini  dapat diukur dari meningkat atau tidaknya kemampuan siswa 

selama proses mengerjakan soal yang penulis  berikan.Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan memahami nilai sosiologis novel dengan 
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menggunakan model pembelajaran kuantum pada setiap aspek.Hal tersebut 

diketahui dari perubahan ke arah yang lebih baik dan juga peningkatan 

penilaian memahami nilai sosiologis dengan model pembelajaran kuantum. 

Kemampuan memahami nilai sosiologis novel dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum meliputi tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. 

a. Prasiklus 

Hasil tes prasiklus adalah kemampuan memahami nilai sosiologis novel 

setelah menerima pembelajaran dengan model kuantum. Hasil tes prasiklus 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan 

memahami nilai sosiologis novel siswa kelas VIII E  SMP Negeri 31 

Purworejo tahun pelajaran 2011/2012. Tes prasiklus yang dilakukan adalah 

memebarikan materi tentang memahami nilai sosiologis novel,kemudian siswa 

diberi soal . Hasil tes pada prasiklus dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut. 

Tabel 13.Hasil Tes Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 

Prasiklus 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 

1. Sangat baik 90 – 100 - - - 
X = 

31
1750

 

     = 56,45 

2. Baik 70 – 80 5 350 16,12 

3. Cukup 50 – 60 25 1360 80,64 

4. Kurang 30 – 40 1 40 3,22 

5. Sangat 
kurang 

0 – 20  - - - 

 Jumlah 31 1750 100% 56,45 
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Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 31 Purworejo dalam memehami nilai sosiologis novel dapat 

dikatakan cukup. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai yaitu 56,45. Rincian data 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan 31 siswa, 25 di 

antaranya atau sebesar 80,64 % termasuk kategori cukup dengan nilai antara 

50-60. Sedangkan, kategori kurang dengan nilai 30- 40 dicapai oleh 1 siswa 

atau sebesar 3,22 %. Kategori baik 80-90 dicapai 5 siswa Sementara itu, tidak 

ada siswa yang berhasil mendapat nilai dalam kategori sangat baik. 

Kemampuan siswa dalam memehami nilai sosiologis novel sudah cukup, hanya 

saja perlu peningkatan lagi agar hasil yang dicapai siswa lebih maksimal. 

b. Siklus I 

Hasil tes memahami nilai sosiologis novel merupakan data awal setelah 

diberlakukannya tindakan pembelajaran menggunakan pembelajarn kuantum. 

Adapun kriteria penilaian pada siklus I ini sebagai berikut. 

Tabel 14.Hasil Tes Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 

Siklus I 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 

1. Sangat baik 90 – 100 5 450 16,12 
X = 

31
2350

 

     = 75,80 

2. Baik 70 – 80 25 1840 80,64 

3. Cukup 50 – 60 1 60 3,22 

4. Kurang 30 – 40 - -  

5. Sangat 
kurang 

0 – 20  - -  

 Jumlah 31 2350 100% 75,80 
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Data pada tabel 14 di atas menunjukkan bahwa tes  memahami nilai 

sosiologis novel sosiologis novel siswa mencapai nilai rata-rata 75,80. Rata-

rata skor pada siklus I ini menunjukkan peningkatan sebesar 19,35% 

dibandingkan dengan rata-rata pada prasiklus. Dari 31 siswa 5 siswa atau 

sebesar 16,12% yang berhasil meraih predikat sangat baik. Sementara itu, 

siswa yang meraih predikat baik sejumlah 25 siswa atau sebesar 80,64% yaitu 

dengan nilai antara 70-80. Selanjutnya, sebanyak 1 siswa atau 3,22% berada 

pada kategori cukup. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

sebanyak 0 siswa atau sebesar 0 % dan tidak ada satu siswa pun yang mendapat 

nilai dengan kategori sangat kurang. Masih kurang maksimalnya kemampuan 

siswa dalam memahami nilai sosiologis novel dimungkinkan karena media 

pembelajaran yang digunakan guru belum mampu diikuti dengan baik oleh 

siswa. Siswa masih butuh penyesuaian dengan media yang digunakan oleh 

penulis yaitu media pembelajaran kuantum. 

c. Siklus II 

 Tabel 15.Hasil Tes Kemampuan Memahami Nilai Sosiologis Novel 
Siklus II 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 

1. Sangat baik 90 – 100 25 2480 80,64 
X = 

31
2900

 

     = 93,54 

2. Baik 70 – 80 5 360 16,12 

3. Cukup 50 – 60 1 60 3,22 

4. Kurang 30 – 40 - -  

5. Sangat 
kurang 

0 – 20  - - - 

 Jumlah 31 2900 100% 93,54 
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Data tabel 15 menunjukkan peningkatan rata-rata skor siswa dalam  

memahami nilai sosiologis setelah digunakan media pembelajaran kuantum. 

Rata-rata skor yang dicapai siswa pada siklus II ini sebesar 93,54 dan masuk 

kategori sangat  baik. Rata rata skor pada siklus II ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 17,74 % dibandingkan dengan rata-rata skor pada siklus I 

dan 19,35% dibandingkan dengan rata-rata skor pada prasiklus. Pada siklus II 

ini, siswa yang mengikuti proses pembelajaran sebanyak 31 dan tidak ada 

siswa yang absen. Nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 25 siswa atau 

sebesar 80,64%. Kategori baik sebanyak 5 siswa atau sebesar 16,12%. Kategori 

cukup sebanyak 1 siswa atau sebesar 3,22% dan untuk kategori kurang dan 

sangat kurang tidak ada satu siswa pun yang mendapatkannya.  

Grafik peningkatan memahami nilai sosiologis novel 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dari peningkatan kemampuan memahami nilai sosiologis novel menggunakan 

model pembelajaran kuantum sebagai berikut. 

1. Penerapan pembelajaran  memahami nilai sosiologis novel dengan model 

pembelajaran kuantum terdiri atas; prasiklus, siklus I, dan silkus II. Pada 

proses pembelajaran kegiatan prasiklus siswa  memahami nilai sosiologis 

novel  tanpa menggunakan model pembelajaran kuantum .Pada siklus I 

siswa memahami nilai sosiologis menggunakan model pembelajaran 

kuantum  . Selanjutnya pada siklus II siswa  memahami nilai sosiologis  

novel dengan model pembelajaran kuantum..Dari hasil yang didapat setelah 

diadakan tindakan penelitian kemampuan memahami nilai sosiologis novel  

menunjukkan peningkatan nilai dari prasiklus ke siklus I dan ke siklus II 

2. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya perubahan perilaku  Siswa  

ke arah  perilaku belajar yang  positif setelah mengikuti  pembelajaran 

memahami nilai sosiologis novel Ayat-Ayat Cinta dengan menggunakan 

model pembelajaran kuantum. Hal ini dilihat dari hasil prasiklus, siklus I 

dan siklus II. Hasil observasi pada prasiklus, siswa masih kurang dalam 

mengikuti  pembelajaran, pada siklus I ini sebagian besar sudah mulai 

mengikuti dan menikmati pembelajaran yang diterapkan oleh penulis 

97 
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dengan baik, dan pada siklus II hasil belajar siswa dalam memahami nilai 

sosiologis novel memuaskan. Dokumentasi foto menunjukkan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dan  menjadi bukti bahwa telah 

dilaksanakan proses penelitian. 

3.  Hasil tes pada penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

siswa kelas VIII E SMP Negeri 31 Purworejo dalam memahami nilai 

sosiologis novel Ayat- Ayat Cinta  karya Habiburrahman El Shirazhy 

dengan menggunakan model pembelajaran kuantum.Hasil tes kemampuan 

awal menunjukkan rata-rata nilai kelas 56,45 meningkat menjadi 75,80 

setelah diadakan tindakan pada siklus I. Rata-rata siswa mengalami 

peningkatan setelah diadakan tindakan pada siklus II sehingga nilai rata-rata 

siswa dalam memahami nilai sosiologis novel Ayat-Ayat Cinta  dengan 

model pembelajaran kuantum  pada siswa kelas VIII E SMP Negeri  31 

Purworejo sebesar 93,54. Dengan demikian ada peningkatan nilai rata-rata 

dari prasiklus ke siklus I sebesar 19,35 dan peningkatan yang dicapai dari 

siklus I ke siklus II sebesar 17,74. 

 

B. Saran 

 Saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan peningkatan kemampuan memahami nilai sosiologis novel Ayat-Ayat 

Cinta dengan menggunakan model pembelajaran kuantum sebagai berikut. 
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1. Bagi guru, model pembelajaran kuantum  dapat dijadikan sebagai salah satu  

model pembelajaran dalam memahami nilai sosiologis novel  karena mampu 

memotivasi dan memudahkan siswa dalam memahami novel.. 

2. Bagi siswa, harus banyak berlatih memahami nilai sosiologis novel  dengan 

sungguh-sungguh khususnya dengan model pembelajaran kuantum.  

3. Bagi peneliti berikutnya, peningkatan  kemampuan memahami nilai  

sosiologis novel dengan menggunakan model pembelajaran kuantum dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian berikutnya. 
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C.Indikator

serta tema).

Sildus II

SMP Negeri 31 Purworejo

Bahasa Indonesia

VlII / II

2 x 40 menit

Nama Sekolah

Mata Pel~aran

Kelas / Semester

Alokasi Waktu

(tokoh dan penokohan, alur, latar serta tema) dengan menggunakan model

pembelajaran kuantum.

I. Memahami unsur - unsur intrinsik novel remaja (tokoh dan penokohan, a1ur, latar.

model pembelajaran kuantum.

terjemahaIUlya ) yang dibacakan.

remaja (tokoh dan penokohan, alur, latar serta tema) dengan menggunakan

Memahami unsur - unsur intrinsik dan ekstrinsik novel remaja ( asH atau

Mengidentifikasi karakter tokoh, dan menjelaskan tema, lataI', serta alur novel

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

remaja (asH atau terjemahan) yang dibacakan.

2. Mengidentifikasi karakter tokoh disertai dengan alasan yang logis.

3. Menentukan tema dan latar dalaIll novel rem~a.

I. Siswa maIllpu memahami unsur - unsur intrinsik dan ekstrinsik novel remaja

4. Menentukan alur dengan bukti deskripsi cerita pada setiap tahapan.

2. Siswa maIllpu mengidentifikasi unsur - unsur intrinsik dan ekstrinsik novel

A. Standar Kompetensi

B. Kompetensi Dasar

D. Tujuan Pembelajarannya
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3. Siswa mampu menjelaskan alur dengan bukti deskripsi cerita pada setiap

tahapan.

E. Materi Pembelajann

Materi infonnasi struktur novel remaja

- Tokoh dan penokohan

- Alur cerita

- Tema dan latar

- Aspek-aspek sosiologi sastra

F. Metode Pembelajann

- Ceramah

- Tanyajawab

- Diskusi

- Penugasan

G.Stntegi Pembelajann

No Kegiatan Waktu Metode

1. Kegiatan Awal

a. Guru melakukan apersepsi untuk

mendekatkan siswa terhadap

materi. 10' Tanya

b. Guru merangsang siswa dengan Jawab

pertanyaan yang berkaitan dengan

novel remaja.
~
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2. Kegiatan Inti

a. Guru lllenjelaskan kelllbali lllateri

tentang struktur novel relllaja dan

aspek sosiologis dalalll novel relllaja.

b. Guru lllelllberikan penjelasan Ceramah

lllengenai model pembelajaran

kuantum.

c. Guru lllenugaskan siswa untuk

mencari dan mendiskusikan unsur

intrinsik dan ekstrinsik novel Ayat-

Ayat Cinta karya Habiburahman El

Shirazy. 95' Diskusi

d. Siswa berdiskusi lllengenai novel

remaja yang telah dibaca dan

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

terdapat pada lembar j awaban siswa.

e. Guru menugaskan siswa untuk

mencari dan mendiskusikan hubungan

antara aspek yang terdapat dalam

novel Ayat-Ayat Cinta karya

Habiburahman El Shirazy.

f. Guru membagikan lembar pertanyaan
"'

dan lembar jawabart kepada siswa.

Kegiatan Akhir

3. Guru melakukan refleksi terhadap materi 15'

yang telah diberikan.
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- Buku teks Bahasa Indonesia kelas VIII SMP.

n. Sumber Belajar

- Cuplikan novel remaja "Ayat-ayat Cinta" karya Habiburrahman EI Shirazy.

tes objektif

soal pilHulIl gandaBentuk instrument

Teknik tes

I. Penilaian
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28 3836 L Supriyanto 
29 3929 L Syafrifahma Kesuma I 
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SOAL PRASIKLUS 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, dan D PADA 
LEMBAR JAWAB YANG TERSEDIA SEBAGAI JAWABAN YANG 
ANDA ANGGAP PALING BENAR. 

 
1. "Tiga hari berturut-turut aku shalat istikharah. Yang terbayang adalah 

wajah ibu yang semakin menua. Sudah tujuh tahun lebih aku tidak 
berjumpa dengannya. Oh ibu, jika engkau adalah matahari, aku tak ingin 
datang malam hari. Jika engkau adalah embun aku ingin selalu pagi hari. 
Ibu durhakalah aku, jika ditelapak kakimu tidak aku temui surga itu." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 203) 
Cuplikan diatas merupakan tahap alur…. 
a. Penyituasian  
b. Pemunculan konflik  
c. Klimaks  
d. Penyelesaian  
 

2. "Aku sedikit ragu mau membuka pintu. Hatiku ketar-ketir. Angin sahara 
terdengar mendesau-desau. Keras dan kencang. Tak bisa dibayangkan betapa 
kacaunya di luar sana. Panas disertai gulungan debu yang beterbangan. 
Suasana yang jauh dari nyaman. Namun niat harus dibulatkan. Bismillah 
tawakkaltu `ala Allah, pelan-pelan kubuka pintu apartemen." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 18) 
Cuplikan diatas merupakan tahap alur…. 
a. Pemunculan konflik  
b. Klimaks  
c. Penyituasian  
d. Penyelesaian  

 
3. "Usai makan, aku melakukan rutinitasku di depan komputer. Mengalih 

bahasakan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kali ini yang 
aku garap adalah kitab klasik karya Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftah Daris 
Sa 'adah. Dua jilid besar. Kitab berat. Menggarap kitab ini benar-benar 
menguras pikiran dan tenaga. Aku harus ekstra serius dan hati-hati pada saat 
Ibnu Qayyim menbahas ilmu perbintangan, horoskop, pengaruh 
planet-planet, ramalan nasib, dan lain sebagainya." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 68) 
Latar yang mendominasi cuplikan novel diatas adalah…. 
a. Latar waktu 
b. Latar sosial 
c. Latar pendidikan 
d. Latar tempat  

 
 



4. "Gadis Mesir itu bernama Maria. Ia juga senang dipanggil Maryam. Dua 
nama yang menurutnya sama saja. Dia putri sulung Tuan Boutros Rafael 
Girgis. Berasal dari keluarga besar Girgis. Sebuah keluarga Kristen Koptik 
yang sangat taat. Bisa dikatakan, keluarga Maria adalah tetangga paling 
akrab. Ya, paling akrab. Flat atau rumah mereka berada tepat di atas flat 
kami. Indahnya, mereka sangat sopan dan menghormati kami mahasiswa 
Indonesia yang sedang belajar di Al Azhar." 
(Ayat Ayat Cinta, 2004: 22-23) 
Cuplikan diatas termasuk tahap alur…. 
a. Penyelesaian  
b. Klimaks  
c. Pemunculan konflik  
d. Penyituasian  

 
5. "Nenek bule kelihatannya tidak kuat lagi berdiri. Ia hendak duduk 

menggelosor di lantai. Belum sampai nenek bule itu benar-benar 
menggelosor, tiba-tiba perempuan bercadar itu berteriak mencegah." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 41) 
Cuplikan diatas termasuk tahap alur…. 
a. Klimaks  
b. Penyelesaian  
c. Penyituasian  
d. Pemunculan konflik  
 

6. "Klik. Handphone kunonaktifkan. Aku ingin tidur. Pada saat yang sama, 
kudengar suara pintu terbuka. Lalu suara Hamdi mengucapkan salam. 
Kujawab lirih. Alhamdulillah dia pulang. Dia nanti akan masak oseng-oseng 
wortel campur kofta. Aku senang bahwa teman-teman satu rumah ini 
mengerti dengan kewajiban masing-masing. Kewajiban memasak sesibuk 
apa pun adalah hat yang tidak boleh ditinggalkan. Sepertinya rerneh tapi 
sangat penting untuk sebuah tanggung jawab. Masak tepat pada waktunya 
adalah bukti paling mudah sebuah rasa cinta sesama saudara. Ya inilah 
persaudaraan. Hidup di negeri orang harus saling membantu dan melengkapi. 
Tanpa orang lain mana mungkin kita bisa hidup dengan baik." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 65) 
Cuplikan diatas termasuk aspek …. 
a. Kekerabatan 
b. Cinta kasih 
c. Ekonomi 
d. Pendidikan  
 

7. "Masing-masing penghuni flat ini punya kesibukan. Aku sendiri yang sudah 
tidak aktif di organisasi manapun, juga mempunyai jadwal dan kesibukan. 
Membaca bahan untuk tesis, talaqqi giraahsab'ah, menerjemah, dan diskusi 
intern dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh 
S.2. dan S.3. di Cairo." (Ayat-Ayat Cinta, 2004: 20) 



Cuplikan diatas termasuk aspek …. 
a. Kekerabatan 
b. Cinta kasih 
c. Ekonomi 
d. Pendidikan  

 
8. "Perempuan bercadar putih bersih itu bangkit dari duduknya. Sang nenek 

dituntun dua anaknya beranjak ke tempat duduk. Setelah si nenek duduk, 
perempuan bide i'nuda berdiri disamping perempuan bercadar. Aku melihat 
pemandangan yang sangat kontras. Sama-sama perempuan. Yang satu 
auratnya tertutup rapat. Tak ada bagian dari tubuhnya yang membuat jantung 
lelaki berdesir. Yang satunya memakai pakaian sangat ketat, semua 
lekak-lekuk tubuhnya kelihatan, ditambah basah keringatnya bule itu nyaris 
seperti telanjang."(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 41) 
Cuplikan diatas termasuk aspek …. 

a. Kekerabatan 
b. Cinta kasih 
c. Ekonomi 
d. Pendidikan  

 
9. "Kapten, kau tidak boleh berkata seperti itu. Orang Indonesia ini sudah 

menyelesaikan licence-nya di Al Azhar. Sekarang dia sedang menempuh 
program magisternya. Walau bagaimanapun, dia seorang Ashari. Kau tidak 
boleh mengecilkan dia. Dia hafal Al-Quran. Dia murid syaikh Utsman Abdul 
Fattah yang terkenal itu." (Ayat-Ayat Cinta, 2004: 45) 
Cuplikan diatas termasuk tahap alur…. 
a. Klimaks  
b. Penyelesaian  
c. Penyituasian  
d. Pemunculan konflik  

 
10. "Aku merenungkan penjelasan Maria. Sungguh bijak dia. Kata-kata 

adalahcerminan isi hati dan keadaan jiwa. Kata-kata Maria menyinarkan 
kebersihan jiwanya. Sebesar apa pun keikhlasan untuk menolong tapi 
masalah akidah, masalah keimanan dan keyakinan seseorang harus dijaga 
dan dihormati. Menolong seseorangtidak untuk menarik seseorang mengikuti 
pendapat, keyakinan atau jalan hidup yang kita anut. Menolong seseorang itu 
karena kita berkewajiban untuk menolong. Titik. Karena kita manusia, dan 
orang yang kita tolong juga manusia." (Ayat-Ayat Cinta, 2004: 83) 
Cuplikan diatas termasuk aspek …. 
a. Kekerabatan 
b. Cinta kasih 
c. Ekonomi 
d. Pendidikan  

 



SOAL SIKLUS I 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, dan D PADA 
LEMBAR JAWAB YANG TERSEDIA SEBAGAI JAWABAN YANG ANDA 
ANGGAP PALING BENAR. 
 

1. "Urusan-urusan kecil seperti belanja, memasak dan membuang sampah, jika 
tidak diatur dengan bijak dan baik akan menjadi masalah. Dan akan 
mengganggu keharmonisan. Kami berlima sudah seperti saudara kandung. 
Saling mencintai, mengasihi dan mengerti. Semua punya hak dan kewajiban 
yang sama. Tidak ada yang diistimewakan. Semboyan kami, baiti jannati. 
Rumahku adalah surgaku. Tempat yang kami tinggali ini harus benar-benar 
menjadi tenpat yang menyenangkan. Dan sebagai yang paling tua aku 
bertanggung jawab untuk membawa mereka pada suasana yang mereka 
inginkan". (Ayat-ayat Cinta, 2004:20) 
Watak Fahri dalam kutipan novel "Ayat-ayat Cinta" adalah ...............................  
a. Disiplin kerja yang tinggi dan bertanggung jawab 
b. Tidak mudah putus asa 
c. Emosionalitasnya lemah 
d. Pesimis 

2. Tokoh yang bukan termasuk tokoh tambahan dalam novel "Ayat-ayat Cinta" 
tersebut adalah ...................................................................................................  

a. Aisha e. Maria 
b. Noura d. Ustadz Mujab 
   

3. "Alhamdulillah aku sudah mempelajari sifat perempuan jawa. Aku sangat 
kagum kepada mereka. Mereka adalah perempuan yang sangat setia dan 
peduli kepada keluarga. Di jawa seorang istri terlibat sepenuhnya dalam 
masalah keluarga. Istri ikut memikirkan bagaimana dapur mengepul, 
Perempuan jawa biasa hidup sederhana. Seperti Fatimah Zahra putri 
Rasulullah bisa hidup sederhana, yang mengambil air dan membuat roti 
sendiri. Padahal ia putri seorang Nabi Agung. Aku siap untuk hidup seperti 
Fatimah Zahra. (Ayat-ayat Cinta, 2004:217). 

Watak Aisha dalam kutipan novel "Ayat-ayat Cinta" adalah ..............................  
a. Mudah marah 
b. Baik dan penyabar 
c. Patuh dan setia 
d. Rajin dan tekun 

4. Tokoh yang terkenal garang dan ditakuti para tetangga diperankan oleh tokoh.....  

a. Misbah 
b. Samsul 
c. Bahadur 
d. Tuan Boustros Rafael Girgis 



5. "Dengan tekad bulat, setelah mengusir segala aras-arasen aku siap untuk keluar. 
Tepat pukul dua siang aku harus sudah berada di Masjid Abu Bakal. Ash-Shidiq 
yang terletak di Shubra El-Khaima, ujung utara Cairo, untuk Talaqqi pada 
Syaikh Utsman Abdul Fattah. Beliau adalah murid Syaikh Mahmoud Khushari, 
ulama legendaris yang mendapat julukan Syaikhul Maqari' Wal Huffadh Fi 
Mashr atau Guru Besarnya Para Pembaca dan Penghafal Al-Quran di Mesir. 
" 

 (Ayat-Ayat Cinta, 2004: 16) 
 
Kutipan diatas termasuk aspek… 
 

a.Pendidikan 

b.Kekerabatan  

c.Cinta kasih 

d.Ekonomi  

 
6. "Panggilan iqamat terdengar bersahut-sahutan. Panggilan mulia itu terdengar 

sangat menentramkan hati. Pintu-pintu meraih kebahagiaan dan kesejahteraan 
masih terbuka lebar-lebar. Kupercepat langkah. Tiga puluh meter di depan 
adalah Masjid Al-Fath Al-Islami. Masjid kesayangan. Masjid penuh kenangan 
tak terlupakan. Masjid tempat aku mencurahkan suka dan deritaku selama 
belajar di negeri Musa ini. Tempat aku mengadu pada Yang Maha Pemberi 
Rizki saat berada dalam keadaan kritis kehabisan uang. Saat hutang pada 
teman-teman menumpuk dan belum terbayarkan. Saat honor terjemahan 
terlambat datang. Tempat aku menata hati, merancang strategi, mempertebal 
azam dan keteguhan jiwa dalam perjuangan panjang." 

(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 29-30) 
 
Kutipan diatas termasuk aspek… 
 
a.Pendidikan 

b.Kekerabatan  

c.Cinta kasih 

d.Ekonomi  

 
7. "Aku memandang Aisha. Dia memandangku lalu menunduk. Kelihatannya dia 

sangat malu dan salah tingkah." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 214) 
 
Kutipan diatas termasuk aspek… 
 
a. Pendidikan 

b. Ekonomi 

c. Kekerabatan 

d. Cinta kasih 

 



8. "Gadis Mesir itu bernama Maria. Ia juga senang dipanggil Maryam. Dua nama 
yang menurutnya sama saja. Dia putri sulung Tuan Boutros Rafael Girgis. 
Berasal dari keluarga besar Girgis. Sebuah keluarga Kristen Koptik yang sangat 
taat. Bisa dikatakan, keluarga Maria adalah tetangga paling akrab. Ya, paling 
akrab. Flat atau rumah mereka berada tepat di atas flat kami. Indahnya, mereka 
sangat sopan dan menghormati kami mahasiswa Indonesia yang sedang belajar 
di Al Azhar." 

(Ayat Ayat Cinta, 2004: 22-23) 
 

Kutipan diatas termasuk aspek… 
 
a. Kekerabatan 

b. Ekonomi 

c. Pendidikan 

d. Cinta kasih 

 
9. "Masing-masing penghuni flat ini punya kesibukan. Aku sendiri yang sudah 

tidak aktif di organisasi manapun, juga mempunyai jadwal dan kesibukan. 
Membaca bahan untuk tesis, talaqqi giraahsab'ah, menerjemah, dan diskusi 
intern dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh S.2. 
dan S.3. di Cairo." 
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 20) 
 

Kutipan diatas termasuk aspek… 
 
a.Pendidikan 

b.Kekerabatan  

c.Cinta kasih 

d.Ekonomi  

 
10. "Aisha mengajakku ke balkon. la telah mempersiapkan segalanya. Istri yang 

baik. Lampu balkon is matikan. Kaca riben menutup balkon rapat." (Ayat-Ayat 
Cinta, 2004: 252) 

 
 Kutipan diatas termasuk aspek… 
 
a.Pendidikan 

b.Kekerabatan  

c. Ekonomi 

d. Cinta kasih 

 
 
 



SOAL SIKLUS II

BERILAH TANOA SILANG (X) PADA HURUF A, n, C, dan 0 PAOA
LEMDAR JAWAD YANG TERSEDIA SEBAGAI JAWABAN YANG
ANOA ANGGAP PALING DENAR.

I. Latar yang
adalah '"

mendominasi novel Ayat-Ayat Cinta tersebut

a. Cairo. Mesir c. San Stefano. Alexandria
b. Cleopatra Restaurant d. Masjid Abu Dakar Siddiq

2. Tokoh wanita yang memdominasi novel Ayat-Ayat Cinta tersebut adalah...

a. Noura
b. Susana

c. Maria
d. Aisha

3. "Meskipun cuma terlelap salu jam setengah,ini sudah cukup Ulltuk
meremajakan seluruh syaraf tubuhku. Setelah salu rumah shalat Subuh
beljamaah di masjid, kami membaca AI-Quran bersama. l'adabbur sebentar,
bergantian. Teman-leman sangat melestarikan kegiatan rutin liap· pagi ini.
Sclama ada di rumah, memoaca AI-Quran dan tadabbur tetap beljalan,
meskipun pagi ini kulihat mata Saiful dan Rudi melek merem mehahan
nganluk."

(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 79)

KUlipan diatas termasuk aspek...

a. Pehdidikan c. Cinta kasih

L
b. Kekerabatan d. EkonorrJ

,

; 4. "Aku lidak percaya bahwa yang di podium itu adalah Noura. Gadis innocent
yang sangat pendiam yang dulu sangat aku kasihi,kini Noura seperti putri
jahat yang siap mencincangku dengan belati beracun yang ia sembunyikan
dibalik bajunya". (Ayat-ayat Cinta, 2004:337)

Berdasarkan euplikan novel diatas, cara pengarang melukiskan tokoh Fahri
dengan eara...

c. Melalui perilaku tokoh lain

d. Melalui dialog tokoh tersebut

a. Melalui pengamatan tokoh lain

b. Melukiskan kebiasaanl

\5. "Dengan mep.ghadirkan banyak saksi dan termasuk kesaksian Noura sendin

~ Yang kemudian meneabut tuduhannya akhimyaFahri dihebaskan dari
I hukumannya".

USER
Text Box



Cuplikan diatas termasuk tahap alur ...

e. Peristiwa l1lulai bergerak

d. Pengarang ll1ulai rnelukiskan
keadaan

6. Tokoh antagonis dalam novel Ayat-ayat Cinta diperankan oleh

a. Pemecahan rnasalah dari SCll1ua
peristiwa

b. Peristiwa ll1encapai puncak

a. Aisha

b. Maria
c. Nurul

d. Noura

7. "Reliau lalu memberi tahu hal-hal yang sangat disukai oleh seorang istri.
Beliau menyuruh agar tidak segan-segan mengungkapkan perasaan cinta.
Seorang istri paling suka dipuja dan dicinta. Juga tidak segan mengajak istti
ke toko pakaian dan toko perhiasan. Seting-seting minta pendapat, suatu
kehorrnatan bagi seorang istti merasa ditinya sangat penting bagi pengambilan
keputusan sang suami. Dari kunjungan Syaikh Alunad aku banyak
mendapatkan banyak sekali pelajaran kehidupan yang berarti. Aku rnerasa
lebih siap dengan hidup yang sedang aku jalani. Ada kata-kata beliau yang
sangat menyentuh ditiku."

(AyaMyat Ginta, 2004: 277)

Kutipan diatas terrnasuk aspek ...

a. Pendidikan c. Cinta kasih

b. Kekerabatan d. Ekonorni

8. "Seorang pemuda betjenggot tipis yang berdiri tak jauh dati tempatku berditi
memandangi ditiku dengan tersenyum. Aku membalas semyumnya. [a
mendekat dan mengu[urkan tangannya."(Ayat-Ayat Ginta, 2004: 34)

Kutipan diatas termasuk aspek...

a. Pendidikan c.Ekonomi

, . b. Cinta kasih d. Kekerabatan

9. Terima kasih Madame atas sarannya, doakan saja." Jawabku. Kulirik Maria.
Sesaat mukanya merona tapi ia' segera. dapat menguasai dirinya."
(Ayat-AyatCinta, 2004: 144) , .

Kutipan diatas termasuk aspek...

"a. Kekerabatan c. Cinta kasih

b.Ekonorni d. Pendidikan

USER
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10. "Aku mengalkulasi kemampuan mencari dana setiap bulan. Sebelum menulis
tesis aku sanggup merampungkan buku setebal 200-300 halaman seliap bulan.
/tu berarti aku akan mendapal l1lasukan sekilar 250 dolar per bulan. Dan aku
hanya bisa l1lenyisakan 100 dolar dan lerkadang l1lalah cuma 50 dolar. Setiap
kali masuk loko buku aku lidak bisa l1lenahan diri untuk mel1lbeli buku alau
kitab. Kelika konsentrasiku terpusal pada menu lis lesis maka kel1lampuanku
l1leneljemah akan berkurang. Mungkin aku hanya akan l1lampu meneljemah
150-200 halaman saja per bulan. Uang yang aku lilril1la dari bayaran
meneljemah hauya cukup untuk mel1lenuhi biaya sehari-hali. Bagaimana?
Apakah akan lelap nekad menikah?"

(Ayat-AyatCinta. 2004: 196)

KUlipan dial'ls lermasuk aspek ...

a. Pendidikan

b.Ekonorrti

c. Cinla kasih

d. Kekerabatan
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31 IVlil e. .. '" '" , ,

Tanggapan dan Penelitian

I. Bagaill1ana pendapatll1l1 lI1engenai kegiatan lI1cmahami nilai sosiologi

novel "Ayat-Ayat Cinta" pada hari ini ')

.. h~~t~:"':fYl.~.~~.Qf'i0(jll \::>~'!> '" '" '" '" ..

~. ~~.7"len~('(l~I~ .. l-cuC'C\~ .. ~\ .'F'~~I '" '" ,..
-~~i~

., .. " . , .. , '" , " "

2. Hal-hal apa yang kamll sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini ?
- I.btr fl'i.\K
............... ' - , .

.~. ".t'\~.(Y)~~ ..t\~~.. ~~\;0.(\.IJ '" '" .

.~ ..~i ...~.~~...~..~~ . .IY)Q~~h~fy)i Ct2~"~ ..".ttI~l-. ~.~;}~ .
II

Cinl-<l
.................................................................................... ,

3. Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran memah~mi

nilai sosiologi novel "Ayat-Ayat Cinta" dengan model pembelajaran

kuantum?

.--:..\.~ .. :O~~~ ~.~~. ~.~. t. ~ ~\ .".t'itJ~ .IJ ..~f.'~.-~~~: .

'" ?~~1.~ 0~~.~~~ ':.t.~~~8!~.0: .
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4. Berikan kesan dan saranmu terhadap pembelajaran lllemahami nilai

sosiologi novel "Ayat-Ayat Cinta" pada hari ini !
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Tanggapan dan Penelitian

I. Bagaimalla pendapatmu mellgellai kegiatall memahami llilai sosiologi

novel "Ayat-Ayat Cinta" pada hari ini ? . ,
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2. Hal-hal apa yang kamu sukai dari kegiatan pemoelajaran hari ini ?
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kuantum?
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3. Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran memaham:i

nilai sosiologi novel "Ayat-Ayat Cinta" dengan model pembelajaran '
,

.. " .

..................... , '.' - ' .
4. Berikan kesan dan saranmu terhadap pembelf\iaran memahami nilai

. ,'. . . .

, sosiqlogi novel "Ayat-Ayat Onta" pada hari ini ! ..
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Tanggapan dan Penelitian

I. Bag'limana pendapatmu mengenai kegiatan memahami nilai sosiologi

· novel "Ayaf-Ayal Cif/fa" pada hari ini ?

·f·~~· ..: ~~.~':lh~':':li ~fn9'?1l), .S~.I~..4!n. ~e.r:~~~ .
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2. Hal-pal apa yang kamu sukai darikegiatan pembelajaran hari ini ?
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3. Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran memahami

nilai sosiologi novel "Ayat-Ayaf Cinta" dengan model pembelajaran
kuaIltum?

· 1f.~C:l.~. "~d,? ~<;10 b.0 4:t.n " .
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4. BeriKan kesan dan saranmu terhadap p¢mbelajaran·.niemahami nilai.:. . . '. '.

sosiqlogi novel "Ayat·Aj;at Cinta" pada hari ini !
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Tanggapan dan Penelitian

I. Bagaimana pendapatmu mengenai kegiatan memahami qilai sosiologi

nov~1 "Ayut-Ayat Cinta" pada hari ini ?

... r,":t.I:t.< {~.~v::-.~.~ (1.\'~.~ .. .~.~'::~J~ ~ .~l: f.~ ~:t. ~ ~ / ~ ~ .... ~t1. t:.:;

'" '" ~s.,:,r /~5: .~r ~'~ ~/(~ ~l ~"': ~\c;J. fo:.i. ~ .~~'.r~"''''''''''
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2. Hal-hal apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini ?
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..... , .1.~ .5t'.I:-.If .''\:- ~~.' ~."'- ~.\~. >..rr:~ VIS ~.1<;:- ~ '" '" '" .
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3. Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran rll(;}mahami

nilai liosiologi novel "Ayat-Ayat Cinta" dengan model pembelajaran
kuantum? .

V\ <1 'CIIlt VId c\ h. q CNlb <!\ h V\ SU ''\'1<1\ 5"iI <v.! t' .
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4. Bedk,an. kesan dan sara,rimu terhadap pembelajaran memahl'!IUi' nilai<,; - .., .

soSiQlogi hovel "Ayat~AyatCinta "pada hari ini! ..
.... tt . . ..' '. IJ .
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Tanggapan dan Penelitian

I. Bagaimana pendapatmu mengenai kegiatan memahami nilai sosiologi

novel "Ayat-Ayat Cinta" pada hari ini ? .

..\nfur~\c:. kr.Y\. ~.i~Y1J~' .~~\~~ ..~~k.. ~'.~~ .
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•••••• '11'" ••••••••.•••••••••••••••••• ,",. '., ••••••••••••••••••••••••••.••• , •••••••• ,.

2. Hal-hal apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini ?
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3. Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran inemahami

nilai sosiologi novel "Ayat-Ayat Cinta" dengan model pembelajaran

kuantum?
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4. BedklW kesatJ. dan. sara.J).mu terhadap pembelajaran mema4~mi nllai '

. sosiol?~i nove" "Ayat-Ayat Onta" 'pada had ini!·. . ~
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"l'anggapan dan Penelitian

1, Bagaimana pendapatmu mengenai kegiatan memahami nilai sosiologi

novel !'Ayat-Ayat Cinta" pada hari ini ?

...~, ..~cmM~ W!\qf)~~" ..~V.s, , " .

. " . '.' . ~ .... ... . .. ... ... ... . . . ... ... ... . ,". ... ... . . . ... ... .. . . '.' ;

." .. . .,: ... ... ": . '.' . ......., . ... . ... ...... ......... ~ ..... ... .. . ......... .. . ... ... .. .
, 2, Hal-hl'\l apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini ?

.~(\t.~ \S ..,<. \-~'f. .. (\:1.etr.l ..~~Mk?)r1 ; ..
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...... '" " '" - .

3, Apakah hambatan kamu dalam mengikuti pembelajaran mem'ahami

nilai sosiologi novel "Aym-Ayat Cinta" dengan model petribelajaran

kuantum?

..I;J:?~Q !':'.~ S'l \c:-- ~~,~ .. m.(~.fl::hl r.®,3, ..
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, . , .....- ; '. " ~ ,". ; ,', ", , , '.~. -'/. . .' .' '... .. "

4, Berikan. keSandan sararim~'terhadap pembelaJaran memah4minilai,'

sosiolo'gi novel "Ayal-AyatCintiJ !'pada hari ini! .
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SinopsisNovel Ayat-Ayat Cinta

Ini adalah kisah einia. Tctapi bukun euma sekcdar kisall einta yang biasa.

Ini tcntang bagaimana menghadapi turun-naiknya persoalan hidup dcngan eara

Islam. Fahri bin Abdiliah adalalJ pclajar Indonesia yang berusalJa menggapai geIar

mastcmya di AI-Azhar. Berjibaku dcngan panas-debu Mesir. Bertahan dengan

menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua target dijalani FalIri dengan penuh

antusias kecuali menikalJ.FalJri adalalJ laki-Iaki taat yang begitu lurus. Dia tidak

mengenal pacaran sebelum menikalJ. Dia kurang artikuIatif saat berhadapan

dengan rnakhluk bemama perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat

dengannya seIama ini. Neneknya, Ibunyu, dan saudara perempuUlrnya.

Pindah ke Mesir membuat hal itu berubalJ. TersebutlalJ Maria Girgis.

Tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tetapi mengagumi AIqurari. Juga

kagum terhadap Fahri. Kekaguman yang berubalJ menjadi cinta. Cinta Maria

hanya tercurall dalam diari.Lalu ada NuruI, anak seorang kyai terkenaI yang juga

mengeruk ilmu di AI-Azhar. Sebenamya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini.

Sayang rasa mindemya yang hanya aJJak keturunan petani membuatnya tidak

pemah menunjukkan rasa apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu

dan seIalu menebak-nebak. SetelalJ itu ada Noura, tetangga yang seIaIu disiksa

AyaImya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya.

Sayang han'ya empati saja. NaJnun, Noura yang mengharap lebih. Nantinya, ini

menjadi masaIalJ besar ketika Noura menuduh FaIrri memperkosanya.

USER
Text Box



Terakhir ll1uncullah Aisha. Si mala indah yang menyihir Fahri. Sejak

sebuah kejadian di mclro, saal Fahri membela Islam dari luduhan kolot dan kaku,

Aisha jaluh cinta pada Falui. Fahri juga lidak bisa membohongi hatinya. Selelah

melakukan ta'arut' akhirnya mereka menikrJl. Pada awal pernikahan mereka

merasa bahagia. Namun, setelah satu bulan berlalu. Fahri ditangkap karena

dituduh telab memperkosa Noura. Aisha lidak percaya bahwa suaminya adalall

seorang pemel'kosa. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengeluarkan FalJri dari

penjara. Selama salu bulan lebih Fahri mendekam dalam pertiara. Saksi penling

dalam kejadian pada sualu malam di flat I'Umah Fahri adalah Maria. Dia adalah

gadis yang sangat mencint~i Fami. Maria lerbaring di I'Umah sakiI karena

penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Maria ingin bertemu 'dengan F[llui.

Namun, Fahri adalah orang yang laat. Dia tidak ingin menyentuh lawan jenisnya

karena bukan muhrimnya. Aisha menyuruh Fahri menikah dengan Maria. Fahri

akhimya menikah dengan Maria. Setelah Fahri menyentuh dan memanggil Maria.

Maria sadar dari komanya, seluruh keluarga merasa senang. Maria dapat menjadi

saksi di pengadilan pada waktu sidang dilakukan. Berdasarkan keterangan dad

Maria akhimya Fahri bebas. Fahri dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.
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Data kutipan-kutipan novel Ayat-Ayat Cinta sebagai berikut:

1. Aspek Pendidikan

Data-data aspek pendidikan sebagai berikut:

"Dcilgan tekad bulat, setelah mengusir segala aras-arasen aku siap untuk
keluar. Tepat pukul dua siang aku harns sudah berada di Masjid Abu Bakar
Ash-Shidiq yang terletak di Shubra EI-Khaima, ujung utara Cairo, untuk
Talaqqi pada Syaikh Dtsman Abdul Fattah. BeHau adalah mood Syaikh
Mahmoud Khushari, ulama legendaris yang mendapat julukan Syaikhul
Maqari' Wal HufJadh Fi Mashr atau Guru Besarnya Para Pembaca dan
Penghafal AI-Quran di Mesir. "
(Aya~AyatCinta,2004: 16)

"Aku sedikit ragu mau membuka pintu. Hatiku ketar-ketir. Angin sahara
terdengar mendesau-desau. Keras dan keneang. Tak bisa dibayangkan betapa
kacaunya di luar sana. Panas disertai gulungan debu yang beterbangan.
Suasana yang jauh dan nyaman. Namun niat harns dibulatkan. Bismillah
tawakkaltu 'ala Allah, pelan-pelan kubuka pintu apartemen."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 18)

"Masing-masing penghuni flat ini punya kesibukan. Aku sendiri yang sudah
tidak aktif di organisasi manapun, juga mempunyai jadwal dan kesibllkan.
Membaea bahan untuk tesis, talaqqi qiraahsab 'ah, meneljemah, dan diskusi
'intern dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh 8.2.
dan S.3. di Cairo."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 20)

"Aku lalu menjelaskan kepada Maria segala hal yang berkaitan dengan aUm
laammiim dalarn AI-Quran. Lengkap dengan segala rahasia yang digali oleh
para ulama dan ahli tafsir. Maknanya, hikmahnya, dan pengarnhnya dalarn
jiwa. Juga keterangan bahwa pendapat Maria yang mengatakan huruf-huruf itu
tak .lain adalah rumus Tuhan yang rnahadahsyat maknanya, dan hanya Tullan
yang tabu persis maknanya, ternyata merupakan pendapat yang dicenderungi
mayoritas ularna tafsir. Maria girang sekali mendengarnya."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 26)

"Perempuan bercadar putih bersih itu bangkit dari duduknya. Sang nenek
dituntun dua anaknya beranjak ke tempat duduk. Setelah si. nenek duduk,
perempuan bule muda berdiri disarnping perempuan bercadar. Aku melihat
pemandangan yang sangat kontras. Sarna-sarna perempuan. Yang satu auratnya
tertutup rapat. Tak ada bagian dari tubuhnya yang membuat jantung lelaki
berdesir. Yang satunya memakai pakaian sangat ketal, semua lekak-lekuk
tubuhnya kelihatan, ditambah basah keringatnya bule itu nyaris seperti
telanjang."(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 41)
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"Kapten, kau tidak boleh berkata seperti itu. Orang Indonesia ini sudah
menyelesaikan licence-nya di AI Azhar. Sekarang dia sedang menempuh
program magisternya. Walau bagaimanapun, dia seorang Ashari. Kau tidak
boleh mengeeilkan dia. Dia hafal AI-Quran. Dia murid syaikh Utsman Abdul
Fattah yang terkenal itu."
(Ayat-Ayat Cinta, 7.004: 45)

"Usai makan, aku melakukarl rutinitasku di depan komputer. Mengalih
bahasakan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kali ini yang aku
garap adalah kitab klasik karya Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftah Daris
Sa 'adah. Dua jilid besar. Kitab berat. Menggarap kitab illi benar-benar
menguras pikiran dan tenaga. Aku barus ekstra serius dan hati-hati pada saat
Ibnu Qayyim menbahas ilmu perbintangan, horoskop, pengaruh planet-planet,
ramalan nasib, dan lain sebagainya."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 68)

"Meskipun euma terlelap satu Jam setengah,ini sudah cukup untuk
meremajakan seluruh syaraf tubuhku. Setelah satu rurnah shalat Subuh
betjamaah di masjid, kami membaca AI-Quran bersama. Tadabbur sebentar,
bergantian. Teman-teman sangat melestarikan kegiatan rutin tiap pagi ini.
Selama ada di rumah, membaca AI-Quran dan tadabbur teta!? berjalan,
meskipun pagi ini kulihat mata Saiful dan Rudi melek merem menahan
ngantuk."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 79)

"Aku merasa ilmn, iman dan pengalamanku belum cukup untuk hidup
mendampingi seorang Aisha yang kini aku tau siapa dia sebenarnya. Aku harus
meminta saran, nasihat dan pertimbangan pada orang-orang yang lebih kuat
jiwanya dan lebih Iuas cakrawala pandang dan pengalamannya. Aku mengajak
Aisha untuk shalat hajat agar Allah meinberikan ralnnat, taufik dan belas
kasihnya sehingga semua amanat dapat diuraikan dengan baik."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 275)

"Kemudian beliau banyak memberikan nasihat dan saran, terutama yang
berkaitan dengan pexjalanan hidup dengan seorang istri. Bahwa dalam
bersuami-istri selalu ada dua kemauan, watak, sifat yang terkadang berbeda.
Seni mengolah perbedaan menjadi sebuah keharmonisan ibadah itulah yang
harns diperhatikan."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 276)

"Beliau lalu memberi tahu hal-hal yang sangat disukai oIeh seorang istri.
Beliau menyuruh agar tidal< segan-segan mengungkapkan perasaan cinta.
Seorang istri paling suka dipuja dan dicinta. Juga tidak segan mengajak istri ke
toko pakaian dan toko perhiasan. Sering-sering minta pendapat, snatu
kehormatan bagi seorang istri merasa dirinya sangat penting bagi pengambilan
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keputusan sang suami. Dari kunjungan Syaikh Ahmad aku banyak
mendapatkan banyak sekali pelajaran kehidupan yang berarli. Aku merasa
lebih siap dengan hidup yang sedang aku jalani. Ada kata-kata beliau yang
sangat menyenluh didku."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 277)

2. Aspek Kekerabatan

Data-data aspek kekerabatan sebagai bedkut:

"Urusan-urusan kecil seperti belanja, memasak dan membuang sampah, jika
tidak diatur dengan bijak dan baik akan meQiadi masalah. Dan akan
menganggu keharmonisan. Kami ber/ima sudah seperti saudara kandung.
Saling mencintai, mengasihi dan mengerti. Semua punya hak dan kewl\iiban
yang sama. Tidak ada yang diistimewakan. Semboyan kami, baiti jannati.
Rumahku adalah surgaku. Tempat yang kami tinggali ini hams benar-benar
menjadi tempat yang menyenangkan. Dan sebagai yang paling tua aku
bertanggung jawab untuk membawa mereka pada suasana yang mereka
inginkan."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 20)

"Gadis iVlesir itu bernama Maria. Ia juga senang dipanggiJ Maryam. Dua nama
yang menurutnya sama saja. Dia putri sulung Tuan Boutros Rafael Girgis.
Bemsal dad keluarga besar Girgis. Sebuah keluarga Kristen Koptik yang
sangat taat. Bisa dikatakan, keluarga Maria adalah tetangga paling akrab. Ya,
paling akrab. Flat alau rumah mereka berada tepat di atas flat kami. Indahnya,
mereka sangat sopan dan menghormati kami mahasiswa Indonesia yang sedang
belajar di Al Azhar."
{Ayat-Ayat Ginta, 2004: 22-23)

"Usai shatat, aku menyalami Syaikh Ahmad. Nama Iengkapnya Syaikh Ah..nad
Taqiyyuddin Abdul Majid. Imam muda yang selama ini sangat dekat
denganku. BeHau tidak pemah menyembunyikan senyumnya setiap kali
bertemu denganku. BeHau masih muda, umurnya baru tiga puluh satu, dan bam
setengall tahun yang lalu ia meraih Magister Sejarah Islam dari universitas AI
Azhar. Anaknya barn satu, berumur dua tahun. Kini beHau bekerja di
Kementerian Urusan Wakaf sambi! menempuh program doktoralnya. BeHau
juga menjadi dosen Sejarah Islam di Ma'had I'dadud Du'at yang dikelola oleh
Jam'iyyah Syar'iyyah bekerjasama dengan Fakullas Dakwa1J, Universitas AI
Azhar. Di seluruh Mesir sampai sekarang ma'hadmilik Jam'iyyah Syar'iyyah
ini baru ada dua, yaitu di Ramsis dan di Hadayek Helwan."
(Ayat-Ayat Ginta, 2004: 30-31)

"Seorang pemuda berjenggot tipi~ yang berdiri tak jauh dari tempatku berdiri
memandangi diriku dengan tersenyum. Aku membalas semyumnya. Ia
mendekal dan mengulurkan tangannya."(Ayat-Ayat Ginta, 2004: 34)
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"Nenek bule kelihatannya tidak kuatlagi berdiri. la hendak duduk menggelosor
di lantai. Belum sampai nenek bule itu benar-benar menggelosor, tiba-tiba
perempuan bercadar itu berteriak lllencegah."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 41)

"Tak jauh dariku, perelllpuan bercadar nalllpak asyik berbincang dengan
perempuan bule. Sedikit-sedikit telingaku menangkap isi perbincangan mereka.
Rupanya perelllpuan bercadar sedang menjelaskan semua yang tadi teIjadi.
Kejengkelan orang-orang Mesir pada Amerika, kekeliruan mereka sarta
pembetulan-pembetulan yang aku lakukan. Dengan bahasa Inggris yang fasih
perempuan bercadar juga rnenjelaskan rnaksud dari hadits-hadits Nabi yang
tacH aku ucapkan. Perernpuan bule itu rnengangguk-anggukkan kepala."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 53-54)

"Alhamdulillah, ternan-ternllf! sangat pengertian dan cerdas. Aku bisa langsung
rnandi tanpa rnenunggu air dingin. Ketika air menyirarn seluruh tubuh, rasa
segar itu susah diungkapkan dengan bahasa verbal. Habis mandi tenaga
rasanya pulih kernbali."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 62)

"Klik. Handphone kunonaktifkan. A.lcu ingin tidur. Pada suat yang sama,
kudengar suara pintulerbuka. Lalu suara Hamdi rnengucapkan salam. Kujawab
lifih. Alhamdulillah dia pulang. Dia nanti akan rnasak oseng-oseng wortd
campur kofta. Aku senang bahwa ternan-ternan satu rurnah ini mengerti dengan
kewajiban masing-masing. Kew~iban rnernasak sesibuk apa pun adalah hal
yang tidak boleh ditinggaJkan. Sepertinya remeh tapi sangat penting untuk
sebuah tanggung jawab. Masak tepat pada waktunya adalah bukti paling
mudah sebuah rasa cinta sesama saudara. Ya inilah persaudaraan. Hidup di
negeri orang harns saling membantu :Ian rnelengkapi. Tanpa orang lain mlllla
rnungkin kita bisa hidup dengan baik."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 65)

"Seperti biasa, usai shalat Magrib beIjamaah di masjid kami berkumpul di
ruang tengah untuk makllll bersama. Kali ini kami hanya oorempat. Masih
kurang salu, yakni Si MisbaJl. Ia belum pulllllg. Ia masih di Wisma Nusantara
yang menjadi sentral kegiatllll mahasiswa Indonesia. Gedung yang diwakafkan
0100 Yayasan Abdi Bangsa itu terletak di Rab'ah EI-Adewea, Nasr City."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 67)

"Aku merenungkan penjelasan Maria. Sungguh bijak dia. Kala-kala
adalahcenninan isi hati dan keadaan jiwa. Kata-kala Maria menyinarkan
kebersihan jiwanya. Sebesar apa pun keikhlasan untuk menolong tapi masalah
akidah, rnasalah keimllllan dan keyakinao seseorallg harns oijaga dan
dihonnati. Menoloog seseorangtidak untuk rneoarik seseorang rneogikuti
peodapat, keyakinllll atau jaJllIl hidup yang kila anut. Menolong seseorang itu
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karena kita berkew1Uiban untuk menolong. Titik. Karena kita manusia, dan
orang yang !dta tolong juga manusia."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 83)

"Akhirnya Noura mau menerima keItas dan uang dua puluh pound itu dengan
mata berlinang. Bibimya bergetar mengucapkan rasa trima kasih. Pagi itll juga
Noura pergi keNasr City dengan langkah gontai. Saat menatap Maria ia
mengucapkan rasa terima kasih dan berusaha tersenyum."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 86)

"Syaikh Ahmad tidak lama berada di sisiku. Tak lebih dari seperempat jam.
Setelah itu pamitan. Beliau membawa dua kantong plastik putih berisi bUah pir
dan anggur segar."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 184)

"Maka kuputuskan untuk minta persetujuan ibu. Ibu adalah segalanya bagiku.
Jika beliau meridhai maka aku akan melangkah m1Uu. Jika tidak maka aku pun
tidak."
(Aya~AyatCinta,2004:203)

"SepeIti kesepakatan, setelah akad nikah kami tidak langsung zafaf. Malam
zafaf adalah setelah walimah. Dua hari lagi. Sampai di rumah ternan-ternan
menggodaku habis-habisan. Aku hauya menjawab dengan senyum. Aku
tanyakan pada mereka apa sudah bisa menghubungi keluarga Tuan Boutros.
Belum bisa. Tidak enak rasanya jika mereka tidak menghadiri walimah nanti.
Meskipun berbeda agama mereka sudah seperti keluarga sendiri."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 241)

"Aku menjelaskan semuanya pada Aisha yang bergolak dalam hatiku. Aku
sangat mencintainya. Tapi aku tidak akan mampu menuruti keinginanya.
Kujelaskan kembali siapa diriku dan sebatas mana kemampuanku. Aisha malah
menangis."
(Ayat-Ayat Cinra, 2004: 268)

"Hari itu juga aku menelpon Syaikh Ahmad Taqiyyuddin. Aku minta waktu
bertemu beliau aku ingin konsultasi pada beliau seeepatnya. Beliau melarang
diriku pergi ke Hadayek Helwan. Beliau dan istrinya yang justru akan
mendatangi karoi."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 275)

" "Untuk belajar bahasa Arab. lui 'kan komik bahasa Arab. Aku ingin tabu
kalimat-kalimat yang lueu. Nanti kalau kita punya anak ini juga ada gunanya.
Aku suka anakku nanti tertawa-tertawa renyah. Karena tertawa adalah
musiknya jiwa. Dan rumah kita nanti tidak sepi," jawab Aisha santai. Cam
berpikir Aisha yang mahasiswi psikologi terkadang menarik dan
mengejutkan." (Ayat-Ayat Cinta, 2004: 281)
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3. Aspck Cillta Kasih

Data-data aspek cinta kasih, sebagai berikut:

"Aku paling suka membcri kejutan pada teman atau kenalan. Teman satu
rumah sudah mendapatkan hadiah mereka pada hari istimewa mereka. Berarti
besok kegiatannya beltambah satu, mencarikan hadiah ootuk Madame Nahed
dan Yoursef. Hadiah yang sederhana saja. Sakadar ootuk memberikan rasa
senang dihati tetangga. Tiba-tiba aku berpikir ingin memberikan hadiah pada
Si Muka Dingin Bahadnr, ayah NOUTa yang mirip orang Sudan itu."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 92)

"Kami beranjak ke dekat pintu. Kami berdiri berdekatan. Dikaca pintu metro
aku melihat bayanganku sendiri. S~.ma tingginya dengan Aisha. Mungkin aIm
lebih tinggi sedikit. Satu atau dua sentimeter saja. Metro beIjaIan lagi. Tak
iama kemudian sampai di mahattah EI-Behous. Antara mahattah Dokki dan
mahattah EI-Behous jaraknya memang tidak terlalu jauh. Keduanya masih
dalam satu kawasan, yaitu kawasan Dokki."
(Ayat-Ayat Cirl/a, 2004: 103)

"" Terima kasih Madame atas sarannya, doakan saja." Jawabku. Kulirik Maria.
Sesaat mukanya merona tapi ia segera dapat menguasai ditinya."

'(Ayat-AyatCinta, 2004: 144)

"Aku bangkit hendak meneruskan pekeIjaan. Tak sengaja aku meiihat sepucuk
surat permintaan mengisi pelatihan teIjemah dari sebuah kelompok studio Ak."1l
jadi teringat sepucuk surat dari Noura yang masih berada di saku baju koko
yang tergantung di dah:m almari. Aku belum inembacanya."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 164)

"Tiga hari berturut-t'.lrut aku shalat istikharah. Yang terbayang adaIah wajah
ibu yang semakin menua. Sudah tujuh tahoo lebih aku tidak. beIjumpa
dengannya. Oh ibu,jika engkau ada/ah matahari, aku tak ingin datang ma/am
hari. Jika engkau ada/ah embun aku ingin se/a/u pagi hari. Ibu durhaka/ah
aku, jika dite/apak kakimu tidak aku temui sorga itu. ..
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 203)

"Aku memandang Aisha. Dia memandangku lalu menunduk. Kelihatannya dia
sangat malu dan salah tingkah."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 214)

""Baiklah, aku akan bicara dari hatiku yang terdalam. Fahri, dengan disaksikan
semua yang hadir dsini, kukatakan aku siap meqjadi pendamping hidupmu.
Aku sudah mengetahui banyak hal tentang dirimu. Dari paman EqbaI, dari
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Nurul dan orang-orang satu rumahnya. Dari Ustadzah Maemuna istri Ustadz
ja!al. Dllri Ruqoyya, islTi Aziz. Aku akan s~.ngat berbahagia menjadi istrimu.
Dan memang akulah yang melllinta Paman Eqbal untuk mengatur bagaimana
aku bisa menikah denganmu. Akulah yang minta." Aisha menjawab dengan
bahllsa Arab Fusha yang terkadang masih ada SUSlinan tata bhasa yang keliru,
namun tidak mengurangi pelllahaman orang ayng IllClldengamya. Suaranya
terasa lelllbut dan indah, lebih lembut dari suaranya saat berkenalan di MelTo
dan beberapa kali bertemu, di Tahrir dan di National Library. Aku tidak tahu
kenapa. Apakllh karena aku kini telah jatuh dnta padanya? Jatuh cinta unluk
yang pertama kalinya. Dan semoga juga yang terakhir kalinya."
(Aya~AyatCinta,2004:216)

"Aisha meng;yakku ke balkon. Ia telah mempersiapkan segalanya. Istri yang
baik. Lampu balkon ia matikan. Kaca riben menutup balkon rapal."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 252)

"Hmm...setelah lidahmu Illenyentuhnya dan mengaduk-aduknya, minulllan
ini jadi manis st:kali. Belum pemah aku meminum minuman semanis ini.
Memang benar sabda Nabi jika seorang bidadari di surga meludah ke samudera
maka aimya akanjadi tawar rasanya. Dan lidahmu mampu rnerubah susu yang
asin ini jadi manis."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 254)

"Terima kasih Fahri, love is never without jealousy. Cinta selalu disertai rasa
cemburu. Tanpa rasa c('mburu cinta itu tiada. Kau memang suami yang
kuidamkan!"
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 264)

"Fahri, kau pria terbaik yang pemah kutemui, kaulah cinta pertama dan
terakhirku. Aku punya sebuah puisi untukmu. Maukah kau mendengamya?"
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 265)

"Suamiku, kalllu kau mencintaiku, benar-benar mencintaiku dan memandang
diriku adalah milikmu maka ambillahjangan ragu!"
(Ayat-Ayat Ginta, 2004: 272)

"Lalu kami membuat rencana satu bulan ke depan. Lebih banyak di rumah.
Aisha membuat jadwal kami berrnain cinta. Naik perallU berdua di sungai Nil.
Menyaksikan pagelaran musik rakyat Palestina di Opera House. Melihat
pertunjukan drama komedi di Bailon Teater. Pergi ke EI-Mo'men Restaurant.
Ke Masjid Musthofa Mahmoud mendengarkan ceramah Syaikh Muhammad
Said Ramadhan E1-Bouthy yang rencananya lima hari lagi akan datang ke
Syiria. Aku menambah jadwal talaqqi qiraah sab'ah pada Syaikh Utsman dan
berkunjung ke rumah Syaikh Abdul Ghafur Ja'far. Aisha menekankan: dan ke
Alexandria!"
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 280)
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4. Aspek Ekonomi

Data-data aspek ekonomi sebagai berikut :

"Panggilan iqamal terdengar bersahut-sahutan. Panggilal1 mulia itu terdengar
sangat menentramkan hati. Pintu-pil1tu merai.h kebahagiaan dan kesejahteraan
masih terbuka lebar-lebar. Kupercepat langkah. Tiga puluh meter di depan
adalah Masjid AI-Fath Al-Islami. Masjid kesayangan. Masjid penuh kenangan
tak terlupakan. Masjid tempat aku meneurahkan suka dan deritaku selama
belajar di negeri Musa ini. Tempat aku mengadu pada Yang Maha Pemberi
Rizki .saat berada dalam keadaan kritis kehabisan nang. Saat hutang pada
teman-teman menumpuk dan belum terbayarkan. Saat honor terjemahan
terlambat datang. Tempat aku menata hati, meraneang strategi, mempertebal
azam dan keteguhanjiwa dalam perjuangan panjang."
(Ayal-Ayal Cinla, 2004: 29-30)

"Oh ya, ini, untuk biaya makan Noura satu bulan. Semoga cukup (aku
mengulurkan amolop yang bam kuterima dari takmir)."
(Ayal-Ayat Cinta, 2004: 106)

"Aim mengerntkan kening. Dalam tabunganku hanya ada lima ratus dolar. Aku
bertanya mereka berempat ada uang berapa. Hamdi kosong, tinggal dua puluh
lima poUnd saja. Rudi ada eadangan seratus dolar. Dan Mahmoud juga lima
puluh dolar. Berarti semua barn ada enam ratus dolar. Masih kurang enam ratus
dolar. Dan bisa jadi totalnya nanti lebih dari itu. Mau tidak mau hams meneari
pinjaman. Aku·minta pada Rudi untuk menemui Pak layid Hadiwijaya, Atase
Pendidikan yang baik hatinya, agar meminta aung seeukupnya dari beliau
untuk biaya perawatan mmah sakit. Siang Rudi berangkat, sore kembali
dengan membawa uar.g seribu dolar."
(Ayal-Ayat Cinta, 2004: 190-191)

"Aku mengalkulasi kemampuan meneari dana setiap bulan. Sebelum menulis
tesis aku sanggup merampungkan buku setebal 200-300 halaman setiap bulan.
ltu berarti aku akan mendapat masukan sekitar 250 dalar per bulan. Dan aku
hanya bisa menyisakan 100 dalar dan terkadang malah cuma 50 dalar. Setiap
kali masuk taka buku aku tidak bisa menahan diri untuk membeli buku atau
kitab. Ketika kansentrasiku terpusat pada menulis tesis maka kemampuanku
meneljemah akan berkurang. Mungkin aku hanya akan mampu meneljemah
150-200 halaman saja per bulan. Uang yang aku terima dari bayaran
meneljemah hanya cukup untuk memenuhi biaya sehari-hari. Bagaimana?
Apakah akan tetap nekad menikah?"
(Ayal-Ayal Cinta,2004: 196)
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"Aisha meminta agar uang yang aim miliki saat ini disiapkan untuk mahar dan
pengurusan saat nikah KBRl. Adapun biaya yang lainnya biar Paman Eqbal
yang mengurusi. Tempat pesta walimatul 'urs juga ditetapkan saat itu juga.
Yaitu di Darnl Munasabat Masjid Rab'ah EI-Adawea, Nasr City itu adalah
tempat yang paling cocok. Letaknya strategis. Dekat dengan tempat tinggal
umumnya mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Turki. Jumlah orang Indonesia
yang akan diundang sekalian ditentukan. Tentunya undangan terbatas. Karena
di pihak Aisha juga mengundang orang Turki. Undangan disesuaikan dengan
kapasitas tempat duduk. Jenis hidangan yang dislljikan juga ditetapkan. Tidak
terlalu mewah tapi juga tidak terlalu sederhana.
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 219)

"Rumah Pak Atdikbud saja yang letaknya di Dokki harga sewanya katanya tak
kurang dati enam ribu pound per bulan. Dan flat mewah ini yang terletak di
pmggir sungai Nil bisa tiga kali lipat mahalnya. Delapan belas ribu pound atau
sekitar lima ribu dolar per bulan. Bahkan bisa lebih. Itu adalah honor
menetjemah mati-matian selama dua tahun full. Tiba-tiba aku merasa sangat
malang. Aku tidak mungkin bisa memenuhi permintaan Aisha. Aku sangat
sedih. Airmataku meleleh."
(Ayat-Ayat Cinta, 2004: 268)
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BIOGRAFI PENGARANG

Habiburrahman El Shirazy lahir di Semarang, pada hari kamis, 30

September 1976. Memulai pendidikan menengahnya di MTs Futuhiyyah 1

Mranggen sambi! belajar kitab kuning di Pondok Pesantren AI Anwar, Mranggen,

Demak di bawah asuhan KH. Abdul Bashir Hamzah. Pada tahun 1992 ia merantau

ke Kota Budaya Surakarta untuk belajar di Madrasah Aliyah Program Khusus

(MAPK) Surakarta, lulus pada tahun 1995. Setelah itu melanjutkan pengembaraan

inteJektualnya ke Fakultas Ushuluddin, jurusan Hadits, Universitas AI-Azhar,

Cairo dan selesai pada tahun 1999. Telah merampungkan Postgraduate Diploma

(Pg.D) S2 di The Institute for Islamic Studies in Cairo karyanya pemah menghiasi

beberapa koran dan majalah, baik lokal maupun nasional, seperti Solo Pas,

Republika, Annida, Saksi, Sabili, Muslimah, dll.

Kang Abik demikian novelis muda ini biasa dipanggi! adik-adiknya

semasa di SLTA pemah menulis naskah teatrikal puisi beJjudul "Dzikir Dajjar'

sekaiigus menyutradarai pementasannya bersama Teater Mbambung di Gedung

Seni Wayang Orang Sriwedari Surakarta (1994). Peruah meraih Juara II lomba

menulis artikel se-MAN I Surakarta (1994). Pemah menjadi pemenang I dalam

Iornba baca puisi religius tingkat SLTA se-Jateng (diadakan oIeh panitia Book

Fair '94 dan ICMI Orwil Jateng di Semarang, 1994). Pemenang I lomba pidato

tingkat remaja se-eks Karesidenan Surakarta (di adakan oIehjamaah Masjid Nurul

Huda, UNS Surakarta,1994): Kang Abik juga pemenang I lomba pidato Bahasa

Arab se-Jateng dan DIY yang diadakan· oleh UMS Surakarta (1994). Ia juga

peraih Juara I Iomba baca Puisi Arab tingkat Nasionai yang diadakan IMABA .
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UGM Jogjakarta (1994). Pernah mengudara di radio JPI Surakarta selall1a satu

tahun (1994-1995) ll1engisi acara Syarhil Quransetiap Jum'at pagi. Pernah

menjadi pemenang terbaik ke-5 dalam lomba KIR tingkat SLTA se-Jateng yang

diadakan oIeh Kanwil P dan K Jateng (1995) dengan juduI tulisan, Analisis

Dampak Film Laga Terhadap Kepribadian Remaja.

Ketika menempuh studi di Cairo, Mesir, Kang Abikpernah memill1pin

keloll1pok kajian MISYKATI (Majelis Intensif Studi Yurispmdens dan Kajian

Pengetahuan Islam) di Cairo (1996-1997). Pernah terpilih ll1enjadi duta Indonesia

untuk mengikuti "Perkemahan Pemuda Islam Internasional Kedua" yang diadakan

oIeh WAMY (The World Assembly ofMoslem Youth )selama stJpuluh hari di kota

Ismailia, Mesir (Juli 1996). Dala!1l perkem;lhan itu, is! berkesempatan memberikan

orasi berjuduJ "Tahqiqul Amni Was Salam Fit 'Alam Bil Islam" (ReaIisasi

Keamanan dan Perdamaian di Dunia dengan Islam). Orasi tersebut terpililt

sebagai orasi terbaik kedua dari semua orasi yang disampaikan peserta

perkemahan berska1a internasiaonal tersebut. Pernah aktif di Majelis Sinergi

Kalam (Masika) ICMI Orsat Cairo (1998-2000). Pemah menjadi koordinator

sastra Islam ICMI Orsat Cairo selama dua periode (1998-2000 dan 2000-2002).

Sastrawan muda ini juga pernah dipercaya untuk duduk da1arn Dewan Asaatid

Pesantren Virtual Nahdatul Ulama yang berpusat di Cairo. Sempat memprakarsai

berdirinya Forum Lingkar Pena (FLP) dan Komunitas Sastra Indonesia (KS!) di

Cairo.

Selain itu, Kang Abik, telah menghasilkan beberapa naskah drama dan

menyutradarai pementasannya di Cairo, diantaranya: Wa Islama (1999), Sang
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Kyai dan Sang Durjana (gubahan atas karya Dr. Yllsuf Qardhawi yang berjudul

'Alim Wa Thaghiyyah, 2000), Darah Syuhada (2000). Tulisannya berjudul,

Membaca Insaniyyah al Islam terkodifikasi dalam bllku Wacana Islam Universal

(diterbitkan oleh Kelompok Kajian MISYKAT/ Cairo, 1998). Berkesempatan

menjadi Ketua Tim Kodifikasi dan Editor Antologi Puisi Negeri Seribu Menara

"Nafas Peradaban" (diterbitkan oleh ICMI Orsat Cairo, 2000).

Kang Abik, telah menghasilkan beberapa karya teIjemahan, seperti Ar

Rasul (GIP,2001), Biograji Umar bin Abdul Aziz (GIP,2002), Menyucikan Jiwa

(GIP,2005), Rihlan Ilallah (Era Intemledia, 2004), dll. Cerpen-celpennya termuat

dalam antologi Ketika Duka Tersenyum (FBA,2001), Merah di Jenin (FBA,2002),

Ketika einta Menemukanmu (GIP, 2004) dll. Beberapa tulisannya pemah

menghiasi RepUblika, Annida, Jurnal Sastra dan Budaya Kinanah, Jurnal

Justisia, dU.

Sebelum pulang ke Indonesia, dita~un 2002, Kang Abik diundang oleh

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia selama lima hari (1-5 Oktober) untuk

membacakan, puisi-puisinya berkeliling Malaysia dalam momen Kuala Lumpur

Word Poetry Reading Ke-9, bersama penyair-pcnyair dunia lainnya. Puisinyajuga

termuat dalam Antologi Puisi DuniaPPDKL (2002) dan Mltialah Dewan Sastra

(2002) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam dua

bahasa, Inggris dan Melayu. Bersama penyair dunia yang lain, puisi Kang Abik

juga dimuat kembali dalam Imbauan PPDKL(I986-2002) yang diterbitkan oleh

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (2004).
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Pada pcrtengahan Oktober 2002, Kang Abik tiba di Tanah Air, saat itu

juga, ia langsung diminta oleh Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan (P2MP)

Jakarta untuk ikut mentashih Kamus Populer Arab-Indonesia yang disusun oleh

KMNU Mesic dan diterbitkan olch Diva Pustaka Jakarta, (Juni 2003). Ia juga

diminta menjadi kontributor penyusunan Ensiklopedi Intelektualisme Pesantren;

Potret Tokoh dan Pemikirannya, (terdiri atas tiga jilid dan diterbitkan oleh Diva

Pustaka Jakarta 2003). Mengikuti panggilan jiwa, antara tahun 2003 hingga 2004,

Kang Abikmemilih mendedikasikan i1munya di MAN I Jogjakarta. Selanjutnya,

sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 ini, Kang Abik tercatat sebagai dosen di

Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar Ash Shiddiq UMS

Surakarla.

Selahl menjadi dosen di UMS Surakarta, kini Kang Abik sepenuhnya

mendedikasikan dirinya di dunia dakwah dan pendidikan lewat karya-karyanya,

lewat Pesantren Karya dan Wirausaha BASMALA INDONESIA, yang sedang

dirintisnya bersama sang adik tercinta, Anif Sirsaeba dan budayawan kondang

Prie OS di Semarang, dan lewat Wajihah dakwah lainnya.

Berikut ini adalah beberapa karya Kang Abik, bail< yang sudah terbit

maupun yang belum terbit, Ketilra Cinta Berbuah Surga (Cetakan ke-2, MQS

Publishing, 2005), Pudarnya Pesona Clecpatra (Cetakan ke-2, Republika, 2005),

Di Atas Sajadah Cinta (Cetakan ke-3, Basmala, 2005). Sekarang sedang

merampungkan Langit Mekah Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening,

Dalam Mihrab Cinta dan Ketika Cinta BertasbihDari beberapa novel yang

sedang dirampungkannya itu, setelah kesuksesan Ayat-Ayat Cinta yang meledak
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dan fenomenal, Kang Abik, memilih akan segera meluncurkan novel Kelika Cinta

Bertasbih lerlebih dahulu. Novel ini diperkirakan setcbal 500 halaman dengan

setting Mesir Indonesia ini scmoga lebih baik dan lcbih berkah dibanding Ayat

AyatCinta,

Untuk berdisknsi mcndulang manfaat dan maslahat, Kang Abik yang

sekarang masih duduk di Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena ini membual

komUnikasi dan silaturahim kepada sidang pembaca lewat e-mail:

kangabik@yahoo.com alau via mobile: 08164823350 (By editor).
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