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Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburahman El Shirazy, menyajikan 

pengembaraan sang  Khairul Azzam yang sedang belajar di Universita Al-Azhar Cairo. 
Setelah tahun pertama belajar di Cairo, ia banting setir menjadi seorang penjual tempe 
dan bakso di KBRI karena untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya di Indonesia dan rela 
mengabaikan kuliahnya. Hingga untuk mencapai gelar S-1,ia harus menempuh kuliah 
selama 9 tahun.  

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana unsur 
instrinsik novel Ketika Cinta Bertasbih? (2) Apakah novel Ketika Cinta Bertasbih dapat 
dijadikan sebagai bahan ajar bagi siswa SMA. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk 
mengetahui unsur intrinsik novel Ketika Cinta Bertasbih; (2) Untuk mendeskripsikan 
novel Ketika Cinta Bertasbih layak dijadikan bahan ajar di SMA.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data dari Novel 
Ketika Cinta Bertasbih. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan. Teknik analisis 
data dengan metode deskriptif. 

Hasil penelitian  menunjukkan tokoh penokohan, tema, alur, sudut pandang, dan 
latar  dalam novel Ketika Cinta Bertasbih yaitu Khairul Azzam, seorang pemuda yang 
memegang teguh prinsip keagamaan dan apa yang diyakininya,ia adalah mahasiswa di 
Al-Azhar Kairo. Azzam merupakan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan dan 
mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap masa depan dan kehidupan 
keluarganya di Indonesia dengan belajar sambil bekerja. Kehidupan keagamaannya 
sangat dekat dengan Tuhan, tema yaitu kegigihan seorang pemuda yang mengorbankan 
waktu kuliahnya untuk menghidupi keluarganya, sudut pandang orang ketiga, latar di 
negara Mesir, sedangkan alurnya maju. Nilai religi tergambar dalam cerita novel, acara 
siraman rohani dan diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya, nilai sosial sesama 
orang perantauan, saling membantu, menghargai, tidak memaksakan kehendak sendiri 
sehingga merugikan orang lain, menyayangi satu sama lain serta nilai estetika kesopanan 
dalam bertingkah laku 

Novel Ketika Cinta Bertasbih mengandung nilai-nilai yang layak dijadikan bahan 
ajar bagi siswa SMA. Novel ini mengandung nilai didik bagi siswa, meliputi nilai moral, 
amanat, religi dan nilai ajar. Disamping itu novel ini mampu memperluas wawasan siswa, 
mengenai: makna tanggung jawab, hidup penuh perjuangan, kerja keras dan prinsip 
hidup. Kesederhanaan bahasa memudahkan siswa dalam menangkap makna yang 
terkandung dalam novel tersebut. 

Berdasarkarkan hasil analisis, maka disarankan kepada para pembaca: agar novel 
Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburahman El Shirazy dapat dijadikan acuan atau dasar 
bagaimana kita sebagai orangtua maupun pendidik. 

 
 
 


