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BAB IV

ANALISIS NILAI PENDIDIKAN ISLAM

DALAM NOVEL 29 JUZ HARGA WANITA

A. Analisis Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel 29 Juz Harga Wanita

Setelah membaca, mempelajari, meneliti, memahami dan menganalisis

novel 29 Juz Harga Wanita, penulis menemukan beberapa macam Nilai

Pendidikan Islam didalamnya. Dan Nilai Pendidikan Islam terdeskripsikan

dengan jelas dalam setiap rangkaian cerita yang ada dalam novel tersebut.

AdapunNilai Pendidikan Islam tersebut menyangkut Pendidikan Aqidah

(keimanan), Syariah (ibadah),dan Akhlak (budipekerti). Dan terdapat tuntunan

surat Al Quran sebagai landasannya.

B. Penyajian  dan Analisis Data

1. NilaiPendidikanAqidah(keimanan)

Secara etimologis aqidah berarti sangkutan, ikatan. Dikatakan demikian

karena sifat dari aqidah adalah mengikat dan menjadi gantungan segala

sesuatu. Aqidah juga diartikan sebagai kepercayaan atau yang dipercayai

hati. Aqidah islamiyah selalu dikaitkan dengan rukun iman yang meliputi

iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada

kitab- kitab Allah, iman kepada Rosul Allah, iman kepada hariakhir

(kiamat),dan iman kepada qadha dan qadar.
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Adapun nilai-nilai pendidikan Aqidah (keimanan )yang terdapat dalam

novel 29 Juz Harga Wanita, adalah sebagai berikut:

a. Iman kepada Allah SWT, hal ini dibuktikan dengan keimanan seorang Toni

Saputra yang sempat terabaikan sebelum mengenal sosok Naela Khasna.

Karena kehidupannya yang gersang tak tersentuh kasih sayang seorang

bunda sejak kecil. Ditambah lagi sosok ayah yang sangat acuh kepadanya.

Harapan didamba adalah seorang ayah yang selalu mengingatkan akan

kewajiban seorang muslim untuk menyembah Allah SWT. Tapi kenyataan

berkata lain, setiap saat komunikasi mereka berdua hanya sebuah guyuran

seember air dingin dikala pagi hari dan tamparan keras dipipi jika toni

menanyakan tentang sosok ibunya. 1 Dalam doa ia membuka dua tangan

lebar-lebar, ia ingat sosok gadis yang menghidupkan kebahagian, yang

semakin diingat semakin sejuk jiwanya. “ ya Allah... dimana hamba dapat

temukan satu arti cinta dan sayang? Di mana hamba bisa merasakan

indahnya sebuah keluarga?. 2

b. Iman kepada Malaikat

Sebagai seorang mukmin kita harus percaya bahwa Allah SWT menciptakan

Malaikat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah makan dan minum, yang

selalu bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Ajaran keimanan kepada

Malaikat dalam  novel 29 Juz Harga Wanita terdeskripsikan sebagai

berikut:

1Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 3.
2ibid, 47- 48.
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“ Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Mendengar, Engkau pasti ada dalam

setiap doa...”. Dan doa diatas merupakan permohonan jujur, tulus ikhlas

seorang Toni yang disaksikan oleh para malaikat yang ikut mendoakan agar

permohonan tersebut terkabulkan.

c. Iman kepada Kitab

Allah juga mempunyai kitab-kitab yang wajib kita imani, salah satunya

adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan agar manusia mampu mengambil

pelajaran didalamnya, dengan cara membaca, memaknai, dan yang terpenting

adalah mengamalkannya dalam kehidupan. Al-Quran akan menguatkan

manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Berikut petikan

dari novel; tangan kanan Naela masuk kedalam sakunya, ia mengambil Al

Quran kecil, “ini kak, Naela sudah siapkan Quran ini untuk kakak”. Tangan

basah putih Toni menjemput. “ hanya itu yang nae mampu berikan kak.” “

makasih Naela, aku berjanji untuk menjaganya baik-baik. Maaf kak,

maafkan Naela,”kata terakhir Naela ucapkan pada Toni. 3

d. ImankepadaRosul

Beriman kepadaRasul dan Nabi adalah sesuatu keharusan. Rasul dan

Nabi merupakan penerjemah wahyuIlahi yang disampaikan oleh malaikat

Jibril dan ditransformasikan kepada umat manusia dimuka bumi. Seorang

muslim harus beriman kepada seluruh Nabi dan Rosulyang telah diutus

oleh Allah SWT.baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak

3Ibid., 99.
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disebutkan. Seorang muslim juga wajib membenarkan semua Rosul dengan

sifat,kelebihan dan keistimewaannya. Lewat perjuangannya menanamkan

pesan Ilahiyyat, manusia akan mengalami keselamatan dalam hidupnya.

Mereka dengan penuh keikhlasan mengingatkan manusia, membimbing

manusia menuju jalan yang  benar. Mereka hanya menjalankan tugas

menyambungkan kehidupan manusia dengan petunjuk Allah.Jika Nabi itu

pelindung yang menyelamatkan dan bekerja tanpa pamrih,maka sebagai

aktualisasi iman kepada-Nya, manusia mestinya mengikuti seruan-Nya,

menjalankan ajaran-Nya.

e. Iman pada Hari Kiamat

Setiap mahluk yang bernyawa akan mati dan itu dipastikan oleh Allah

SWT. Dan seorang mukmin, atau orang Islam yang beriman percaya dan

yakin akan datangnya hari kiamat/hari akhir. Dengan keyakinan tersebut

menjadikan suatu hikmah tersendiri bagi seorang mukmin bahwa hidup

didunia ini tidak sekedar mencari bekal hidup di dunia saja, tapi yang jelas

seorang muslim juga harus mencari bekal untuk hidup di akhirat. Dan

datangnya hari kiamat itu merupakan pintu gerbang awal permulaan

kehidupan di akhirat.

f. Iman kepada Qadha dan Qadhar atau Takdir

Seorang mukmin harus percaya bahwa segala sesuatu telah digariskan oleh

Allahdan hanya Dia yang tahu.Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi di

dunia dan akhirat.Tiada yang tersembunyi bagi Allah sekalipun itu belum
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terjadi.Dan Takdir adalah ketentuan Allah atas hamba-Nya dalam Islam

menempati posisi  sentral karena  termasuk  salah  satu   rukun iman. Tetapi

walaupun demikian tidak serta merta ini mengisyaratkan  adany aaspek-aspek

negatif semata dari kepercayaan itu, bahwa tidak ada gunanya berusaha dan

bekerja kera skala semua ternyata sudah ditentukan. Misteri takdir justru

membawa pesan bahwa manusia harus tetap berusaha, karena kita tidak tahu

bagaimana takdir kita yang terpenting adalah berusaha  adapun hasil akhir

diserahkan kepada Allah.Allah SWT, Berfirman dalam Al-quran surat At-Taubah

ayat 59, yaitu:

نَا ٱللَّھُ َولَْو أَنَُّھْم َرُضو۟ا َمآ َءاتَٰىُھُم ٱللَّھُ َوَرُسولُھُۥ َوقَالُو۟ا َحْسبُنَا ٱللَّھُ َسیُْؤتِی
ِغبُونَ ِمن  فَْضِلھِۦ َوَرُسولُھُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَِّھ َرٰ

Artinya : “ Jika  merekasungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan
Allah  dan Rasul-Nya kepada mereka, danberkata: "Cukuplah
Allah bagi  kami, Allah akan  memberikan   kepada kami
sebahagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya,
sesungguhnya  kami adalah orang-orang yang berharap kepada
Allah",

(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).4

Percaya pada takdir dalam novel 29 Juz Harga Wanita terdapat dalam

penggalan dialog berikut:

“ Selamat Ton, “ Eko memberi sekecap ucapan.setelah sholat Isya mereka

berdua duduk di teras Mushola. Lampu satu persatu telah dimatikan , tidak

4Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 196.
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ada lagi orang, hanya mereka berdua berkelakar pandangi bintang ditengah

gelap malam, Eko sudah melepas sarungnya tertinggal celana pendek, Toni

bersila, bersarung menghadap teman sejatinya, “ rasanya mimpi aku bisa

menikah dengannya.” Ini bukan mimpi Ton,. Ini  kenyataan yang kau

hadapi, kenyataan yang harus kau syukuri,” eko pandangi dua mata toni

yang meneropong masa silam.   Toni diam tak menanggapi. “ kau sudah

siapkan semuanya Ton ?” eko tatap toni dari sampng. “ apa aku mimpi ko?”

sekali lagi toni tak percaya. “ ini kenyataan ton. Besok  kau menikah dengan

Naela Khasna , ini buah kesabaranmu, buah keteguhanmu, buah

kejujuranmu.  Cintamu terbalas sudah. Mulai besok kau jaga kepercayaan

Naela, dia sudah memberimu kepercayaan akan rumah hatinya, dan jangan

kau pernah menghkhianatinya,” eko meyakinkan. 5

2. NilaiPendidikanSyariah(ibadah)

Secara etimologis, syariah berarti jalan kesumber air atau jalan yang

harus diikuti, yakni jalan kearah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun

secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan

oleh Allah untuk kaum muslimin baik yang  ditetapkan dalam Al-Quran

maupun sunah Rosul. Mahmud Syaltout mendefinisikan syariah sebagai

aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allahatau disyariatkan pokok-pokoknya

agar manusia  itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan

5Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 208.
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Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama

manusia dan alam semesta serta kehidupan.

Di kalangan par aahli hukum,istilah syariah diartikan dengan hukum- hukum

yang diciptakan oleh  Allah SWT untuk semua hamba-Nya agar mereka dapat

mengamalkan untuk kebahagiaan didunia, baik hukum-hukum itu berkaitan

dengan perbuatan,aqidah,dana khlak. Syariah mengandung berbagai aturan

pokok yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup bagi manusia dalam

hubungan dengan Tuhan, sesamanya,s erta hubungan dengan alam sekitarnya.

Setelah meneliti dan mengkaji lebih dalamisi dari novel 29 Juz Harga Wanita

ternyata didalam  novel  tersebut terdapat  nilai-nilai  pendidikan syariah

(ibadah) diantaranya sebagai berikut:

1.  Perintah mengerjakan shalat

Shalat merupakan rukun iman yang kedua setelah syahadat. Sebagai

seorang mukmin yang baik tentunya kita harus melaksanakan shalat tepat pada

waktunya.Perintah shalat ini tertuang dalam kutipan dialog sebagai berikut:

“ berikan Toni satu pesan, satu pean saja, nanti akan aku sampaikan

sebagai balasan itu sudah cukup untuk Toni, dia akan merasa bahagia,

merasa sangat beeruntung, “ Rika dan Naela saling merajut.

Naela tak langsung bicara, berfikir begitu lama, di masjid tinggal

mereka berdua. Naela buka Quran,tak berselang kembali menutupnya, ia

baca sekali lagi suratnya. Tak lama kembali masukkan kedalam amplop.
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Naela beerulang kali mengedip, menimbang, memperbaiki duduknya, coba

tanyakan pada hatinya.

“ Sepatah atau dua patah saja Nae, itu sudah cukup,” Rika

meyakinkan.

Naela mengucap Bismillah, “ tolong sampaikan pada kak Toni untuk

menjaga sholatnya.”

Tak diduga di fikiran Rika, tak disangka sebelumnya pesan yang Rika

dengar. Ia kira Naela akan katakan, “ jaga diri “ atau “ maaf “ atau “ ptotong

rambut “ , tapi ini sungguh hadiah terindah untuk Toni. Rika tahu Toni tak

selalu menjaga sholat lima waktunya, kadang sekali, kadang dua kali,. Dalam

hati Rika bersyukur.

“ makasih Nae...senang aku mngenal gadis sepertimu.” 6

Kutipan dialog diatas menggambarkan bahwa membiasakan shalat tepat pada

waktunya akan memberi manfaat yang  sangat besar. Shalat merupakan bentuk

ibadah harian dan sebagai wujud penghambaan seorang muslim kapada Allah

yang di dalamnya terkandung hikmah yang dalam. Shalat yang ditentukan

waktunya dan harus dilaksanakan pada waktunya. Hal ini mendidik agar

seseorang tersebut belajar disiplin dalam menjaga sholatnya tepat waktu, dan

menjaga berbagai aturan yang terkait dengan waktu. Maksud dari semua  itu

adalah  agar seseorang, dapat  mengetahui  bahwa waktu merupakan hal

6Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 68.
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yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim yang berjalan seiring

pergantian siang dan malam. Juga dimaksudkan agar seseorang tersebut, dapat

mengetahui bahwa Allah  telah menentukan aturan-aturan waktu yang

bertujuan agar ia mampu berusaha memanfaatkannya dengan baik dan dengan

metode dan cara yang baik pula. Perintah shalat ini tertuang dalam surat;

QS. An-Nisa ayat 103;

ا َوَعلَٰى ُجنُوبُِكْم ۚ فَ  ا َوقُعُوًدۭ ًمۭ لَٰوةَ فَٱْذُكُرو۟ا ٱللَّھَ قِیَٰ ِإذَا فَِإذَا قََضْیتُُم ٱلصَّ
ا مَّ  بًۭ لَٰوةَ َكانَْت َعلَى ٱْلُمْؤِمنِیَن ِكتَٰ لَٰوةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّ اٱْطَمأْنَنتُْم فَأَقِیُمو۟ا ٱلصَّ ْوقُوتًۭ

Artinya: Sesungguhnya  salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu
nya atas orang-orang yang beriman. (QS.An-Nisa103)7

2. Perintah Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini karena ilmu

merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Islam adalah

agama yang menempatkan orang yang berilmu pada tingkatan yang tinggi.

Hal ini secara langsung menandakan bahwa  Islam menghendaki umatnya

agar giat menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu.

Janji Allah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-MUJADILAH 11;

ِلِس  ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓو۟ا إِذَا قِیَل لَُكْم تَفَسَُّحو۟ا فِى ٱْلَمَجٰ یَٰ
ٱلَِّذیَن فَٱْفَسُحو۟ا یَْفَسحِ ٱللَّھُ لَُكْم ۖ َوإِذَا قِیَل ٱنُشُزو۟ا فَٱنُشُزو۟ا یَْرفَعِ ٱللَّھُ 

ٍتۢ ۚ َوٱللَّھُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیٌرۭ  َءاَمنُو۟ا ِمنُكْم َوٱلَِّذیَن أُوتُو۟ا ٱْلِعْلَم َدَرَجٰ
7Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 95.
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Artinya:Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara-mu
dan orang-orang yang  diberi  ilmu  pengetahuan derajat. Dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-
mujadilah11)8

Dalam ayat diatas Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang

beriman lagi berilmu. Ketinggian derajat akan diperoleh di dunia berupa

kedudukan yang tinggi serta reputasi yang baik, juga akan dicapai pula di akhirat

berupa kedudukan yang tinggi disurga. Perintah menuntut ilmu tertuang dalam

dialog sebagai berikut:

Toni bukan anak kecil yang merengek, Toni sudah berumur 22 tahun,

sama seperti umur kepergian ibunya. Ia sudah 1 tahun selesai SMA, tiga kali

Toni tak selesai sekolah karena tak cukup biaya.

Eko tak berpikir jauh, Toni memang selalu dikasihani, dimanapun,

kapanpun,di sekolah guru-guru tidak pernah marah padanya, padahal tidak

terlalu pintar, hanya sepuluh besar dari 20 murid, terlebih ibu guru, selalu baik

pada Toni. Semua karena tahu Toni sendiri, juga ringan tangan membantu orang.

Ibu guru yang jatuh pingsan kebetulan Toni yang mengangkat ke kantor, kepala

sekolah motornya mogokkebetulan Toni bisa betulkan businya.9

Petikan cerita diatas mendeskripsikan betapa kekurangan ekonomi tak

menghalangi niat seorang Toni untuk menutut ilmu.

8Ibid., 543.
9Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 6-7.
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3. Perintah Beramal Tulus Ikhlas

Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keridhaan Allah  dengan suatu

amal, membersihkannya dari segala noda individual maupun duniawi. Tidak

ada yang Melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah SWT. Ikhlas

merupakan salah satu dari berbagai amal hati, bahkan berada dibarisan

pemula dari amal-amal hati. Sebab diterimanya berbagai amal tidak bisa

menjadi sempurna kecuali dengan ikhlas .  hal ini sesuai dengan perintah

Allah SWT kepada rasul-Nya, yang tertuang dalam QS. AL-AN’AM ayat

162-163, berikut ini terjemahan;

لَِمینَ  قُْل إِنَّ َصَالتِى َونُُسِكى َوَمْحیَاَى َوَمَماتِى ِللَِّھ َرّبِ ٱْلعَٰ
ُل ٱْلُمْسِلِمینَ  ِلَك أُِمْرُت َوأَنَ۠ا أَوَّ َال َشِریَك لَھُۥ ۖ َوبِذَٰ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhny asalat, ibadah, hidup dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-
Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada
Allah)". (QS.Al-An’am162-163)10

Demikian  pentingnya  peranan hati ikhlas  untuk  diterima atau tidaknya

suatu amal ibadah, baik  ibadah mahdhah (khusus) maupun ghairu mahdhah

(umum) kendatipun memang sangatlah sulit menata hati untuk senantiasa ikhlas

10Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 150.
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setiap kali melakukan perbuatan terpuji seperti menolong, membantu, bersodaqoh,

dan lain sebagainya.

Bentuk keikhlasan yang tertuang dalam novel, adalah dialog berikut;

“ aku tak sanggup hidup seperti ini ko. Hanya dia yang tak pernah

memarahiku, hanya dia yag ikhlas ada disisiku,” Toni seperti orang gila. “ iya

Ton,” Eko selalu mengiyakan. Rika gelengkan kepala, ia iba melihat Toni. Ia tahu

bagamana perjalanan Toni dan Naela, Rika tahu betapa lelahnya Toni dapatkan

balasan, betapa letihnya saat Toni buktikan bahwa ia bawa ketulusan, bahwa

hatinya suci teruntuk Naela seorang. 11Dalam petikan dialog diatas mengandung

maksud mendidik, bahwa ikhlas adalah perbuatan terpuji dan diharapkan setiap

orang berlaku seperti demikian, karena banyak sekali orang yang berbuat baik

seperti sodaqoh, membantu orang miskin, dan sebagainya tetapi tidak ingin

mendapatkan ridha dari Allah SWT, melainkan  karena faktor-faktor lain seperti

ingin dipuji orang lain, ingin mendapat imbalan dan lain sebagainya.

4. Berzikir kepada Allah

Dzikir dalam Islam diartikan sebagai usaha manusia untuk mengingatk

ekuasaan dan keagungan Allah SWT dengan mendekatkan  hati kapada-Nya.

DZikir adalah mengingat nikmat Allah atau menyebut lafal Allah SWT,

bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Perintah untuk senantiasa mengingat Allah

SWT tertuang dalam; QS. AL-IMRON41:

11Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 294-295.
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ثَةَ أَیَّاٍم إِالَّ  ا ۗ َرْمًزۭ قَاَل َرّبِ ٱْجعَل لِّٓى َءایَةًۭ ۖ قَاَل َءایَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثَلَٰ
رِ  ْبَكٰ ا َوَسبِّْح بِٱْلعَِشّىِ َوٱْإلِ بََّك َكثِیًرۭ َوٱْذُكر رَّ

Artinya : Dan  sebutlah  (nama)  Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta
bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".(QS. Al-Imron41)12

Ayat di atas menjelaskan bahwa zikir adalah salah satu perintah Allah yang sangat

penting. Allah memberikan pujian kepada hamba-Nya. yang selalu berzikir

sepanjang waktu. Dengan senantiasa mengingat Allah, niscaya segala aktifitas

akan terkendali. Pikiran, hati dan perbuatanakan lebih terkontrol. Dengan selalu

mengingat  Allah maka akan timbul motivasi untuk lebih bertakwa kepada Allah

yang merupakan suatu bukti cinta kepada Allah. Mengingat Allah dapat

dilakukan secara lisan, di dalam hati maupun dengan perbuatan. Manifestasi

keteringatan kepada Allah secara lisan antara lain dengan mengucapkan kalimah

yang baik atau biasa disebut kalimah toyyibah. Dinarasikan dalam petikan

berikut;

Rika ingin tahu Naela, dalam hati ia penasaran pada sosok yang dijadikan

Toni sudah berdiam tanpa angan. Rika ingin melihat parasnya, ia bergerak utuh

kesamping kanan, melihat utuh Naela yang menatap kedepan penuh

harapan,yang sedikit membungkuk waktu bermunajat,yang gerakkan bibir

mungilnya. Ia tampak berdzikir, tak pejamkan mata, begitu tenang ia

12Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 55.
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melakukannya. 13Dengan berzikir berarti orang tersebut hatinya hidup. Apabila ia

enggan berzikir maka berarti hatinya telah mati. Hati yang mati akan sulit

menerima cahaya Ilahi yang berupa keimanan.  Adapun manfaat berzikir

kepada  Allah, adalah menjadikan hati manusia menjadi tentram. Sebaliknya

dengan melupakan Allah hati akan menjadi gersang, karena dengan berzikir

manusia merasa dekat dengan Allah.

5. Berdoa kepada Allah

Islam menganjurkan bahwa setiap perkara yang kita tidak sanggup untuk

mengatasinya maka hendaknya kita memohon pertolongan Allah semata. Dengan

berdoa akan mendatangkan kenikmatan, ketenangan dan ketentraman. Doa

merupakan pelita dan penggerak ibadah. Doa adalah ungkapan rasa ketidak

berdayaan kita sebagai hamba dihadapanTuhan sekaligus cara kita menghadirkan

Dia  dalam kehidupan kita. Allah memerintahkan manusia agarse lalu berdoa

kepadaAllah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mukmin ayat 60:14

قُلُوبُُھْم َوِجلَةٌ أَنَُّھْم إِلَٰى  َوٱلَِّذیَن یُْؤتُوَن َمآ َءاتَو۟ا وَّ
ِجعُونَ  َربِِّھْم َرٰ

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka
Jahanam dalam keadaan hina dina". (QS.Al-Mukmin60).

13Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 66.
14Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 346.
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Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebagai manusia ciptaan Allah SWT

yang lemah, diwajibkan untuk memohon dengan berdoa kepada-Nya, agar apa

yang kita harapkan dikabulkan. Petikan cerita dari novel 29 Juz Harga Wanita

yang sesuai dengan berdoa kepada Allah SWT, sebagai berikut;

“ Bang subuh!” entah marbot masjid atau tukang ojek menyenggol

dengan badannya. Toni angkat kepala, samar-samar terminal seolah disulap

pasar, mulai banyak yang datang, berhamburan, berteriak, tukang ojek mulai

berjejer, ibu-ibu mulai memanggul gorengan diatas kepalanya, Toni sholat

berjamaah, saat itu yang ia miliki hanya satu doa, “ berikan petunjukmu ya

Allah”.

C. NilaiPendidikanAkhlak(budipekerti)

Akhlak adalah watak dan karakter yang melekat pada diri seseorang.

Namun demikian, akhlak juga bisa ditanamkan, dilati, dan dibiasakan melalui

pendidikan. 15Secara etimologis akhlak adalah bentuk jamak dari kata

”khuluqun” yangberarti perangai, budipekerti, tabiat,  dankarakter. Selain  aqidah

dan syariah, akhlak juga  merupakan esensi ajaran Islam. Melalui akhlak akan

dapat dilihat corak dan hakikat manusia sebenarnya.

Akhlak dalam Islam meliputi akhlak kepada Allah, sesama, dan makhluk

lainnya. Akhlak merupakan indikator kuat bahwa prinsip ajaran Islam sudah

15Ismatu Ropi dkk, Pendidikan Agama Islam di SMP da SMA, ( Jakarta: Kharisma Putra Utama ),
95-96.
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mencakup seluruh aspek dan segi kehidupan manusia baik lahir maupun batin

serta mencakup semua bentuk komunikasi   baik vertikal (kepada Allah) maupun

horizontal (kepada sesama manusia dan lingkungannya). Praktek pelaksanaan

akhlak dalam kehidupan sehari-hari berpedoman kepada nash Al- Quran dan

sunah. Setelah melakukan penelitian terhadap novel 29 Juz Harga Wanita, maka

dapat ditemukan nilai-nilai pendidikan akhlak (budi  pekerti) diantaranya adalah:

1. Akhlak terhadap diri sendiri

a. Sabar

Setiap orang pasti merasakan pahit getirnya kehidupan. Di saat

berbagai kesulitan dan kesukaran menimpa seseorang, maka hanya

ketabahanlah yang mampu menerangi hati untuk menjaga dari keputus

asaan sehingga mampu menyelamatkan diri dari patah semangat. Dalam

menghadapi kehidupan   ini Allah selalu memberikan cobaan kepada

manusia. Baik berupa kenikmatan, kesenangan, maupun cobaan yang

berupa penderitaan. Sikap sabar sangat dibutuhkan oleh  setiap orang.

Sabar adalah bentuk kehati-hatian agar tidak terlalu gembira dan lepas

kontrol. Hal ini bisa dilihat dari dari petikan novel, berikut;16

“ mungkin kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah. Cinta yang

kalian miliki suci, kalaupun sekarang pergi, berusahalah mendapatkannya

kembali. Saat ingatan Nala masih ada ia sangat ingin bersamamu kembali,

saat ingatan Naela hilang, dia juga selalu mencari dirimu meski ia tak akan

16Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 281
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pernah yakin jika ada yang memberitahu,” mama ingin Toni sabar, “ jika

kamu menyerah, kamu hanya bisa melihatnya, hanya bisa memandangnya,

tak bisa lagi merajut hidup bersama. Kalau kamu putus asa, selamanya

kamu akan hidup sendiri, Naela akan terus menjaga cinta yang pernah

dimilikinya.”

Petikan cerita diatas menunjukkan betapa usaha keras dan

kesabaran yang tinggi dari Toni, untuk mencari dan mencoba

mengembalikan ingatan Naela Khasna Sebagai istrinya. Surat Quran yang

berkaitan dengan kessabaran adalah; ( QS. AL BAQARAH 155 ) 17

َن  َن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ َونَْقٍصۢ ّمِ َولَنَْبلَُونَُّكم بَِشْىٍءۢ ّمِ
بِِرینَ  ِر ٱلصَّٰ ِت ۗ َوبَّشِ ِل َوٱْألَنفُِس َوٱلثََّمَرٰ ٱْألَْمَوٰ

Artinya; Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

b. Taubat

Ketika seseorang telah melakukan dosa atau maksiat, maka ia harus segera

meminta ampun kepada Allah, dengan menyesali perbuatannya dan

berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Manusia yang berakhlak

mulia tidaklah membiarkan dirinya tenggelam dalam dosa dan kesalahan.

Meskipun manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari salah dan

lupa. Namun demikian, hal tersebut tidak lantas dijadikan sebagai alasan

17Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 24.
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untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Kewajiban untuk bertaubat dari dosa-

dosa yang sudah diperbuat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam

agar sisa umur yang masiha da dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat.

Petikan cerita dari novel sebagai berikut;18

“ jaga sholatmu Ton, dia ingin kamu menjaga sholatmu, dia tidak ingin

kamu hanya sholat saat kamu butuh sesuatu...” Bergetar seketika Toni

mendengar, ia kembali mundur, tertunduk malu ia tahu, tak sedikitpun Toni

angkat wajahnya, degup jantung begitu keras, ia malu, malu, malu.

“ Aku mau ke masjid ka,” Toni tak canggung menjawab. Tersenyum Rika

mendengar, bahagia rasanya teman sedari kecil ada yang mengingatkan,

Rika mengelus dadanyaseraya mengucap  “alhamdulillah” dalam hati.

Nilai yang didapat dari petikan cerita diatas, bahwasannya seseorang yang

mendapat hidayah dari Allah SWT tidak peduli dari strata sosial apapun

pasti akan merasakan indahnya hidayah tersebut. Melalui perkenalan

dengan seorang gadis pesantren yang tulus ikhlas mau berteman, kemudian

dia benar-benar taubat dan kembali ke fitrahnya melaksanakan kewajiban

shalat.

Surat Quran yag berhubungan dengan taubat adalah; ( QS. TAUBAH 112 )

19

18Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 71-72.
19Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 205.
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ِكعُونَ  ٓئُِحوَن ٱلرَّٰ ِمُدوَن ٱلسَّٰ بُِدوَن ٱْلَحٰ ٓئِبُوَن ٱْلعَٰ ٱلتَّٰ
ِجُدوَن ٱْلَءاِمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوٱلنَّاُھوَن َعِن  ٱلسَّٰ
ِر ٱْلُمْؤِمنِینَ  ِفُظوَن ِلُحُدوِد ٱللَِّھ ۗ َوبَّشِ ٱْلُمنَكِر َوٱْلَحٰ

Artinya; Mereka Itu Adalah Orang-Orang Yang Bertobat, Beribadah,
Memuji Allah Swt, Mengembara Demi Ilmu Dan Agama, Rukuk,
Sujud, Menyuruh Berbuat Makruf Dan Mencegah Dari Yang
Munkar, Dan Yang Memelihara Hukum-Hukum Allah Swt.Dan
Gembirakanlah Orang-Orang Yang Beriman.

c. Tidak Putus Asa

Dengansikap optimis seseorang akan merasa kuat  dalam

mengajarkan sesuatu. Orang Islam harus memiliki  pandangan yang

optimis.Optimis atauyangbiasa disebut dengan raja merupakan sikap

mental yang besar peranannya dalam pembinaan kesenangan,

kegembiraan, dan bergairah dalam menjalani kehidupan. Orang beriman

tidak akan putus asa. Apabila mengalami kegagalan ia akan sadar bahwa

akan ada hikmah dibalik semuanya. Hari ini mungkin gagal barang kali

Allah menghendaki yang lebih baik baginya. Petikan cerita dari novel

adalah sebagai berikut; 20

“ Toni berdiri, mendekat ke cermin, mengaca dirinya, enelisik setiap sudut

wajahnya, ia mengedip sekali, menyela rambutnya, meraih sisir terselip di

dinding, pisau cukur Toni ambil dari meja, ia potong secuil janggutnya, cukur

habis kumis tipisnya, ia ingin berusaha sekali lagi dapatkan cinta seorang Naela.

20Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 297.
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Ia sada tak mudah, namun ia akan berusaha meski nyawa melayang ia tak akan

menyesal demiistrinya. Surat quran yang berhubungan dengan sifat tidak putus

asa/optimis dalam menghadapi cobaan Allah SWT yaitu, ( QS. Al Baqarah:186

). 21 Petikan Surat Quran dibawah menjelaskan betapa usaha seorang Toni

Saputra untuk menemukan kembali dan mengembalikan ingatan sang istri yang

hilang akibat kecelakaan. Hal ini membuktikan selain usaha yang keras, ikhtiar

kita kepada Allah SWT sangat diperlukan, karena hanya kepada-NYA kita

bergantung dan Dialah Allah SWT yang mengabulkan doa dan usaha kita.

( AL BAQARAH AYAT 186 )

َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدى َعنِّى فَِإنِّى قَِریٌب ۖ أُِجیُب َدْعَوةَ 
ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعاِن ۖ فَْلیَْستَِجیبُو۟ا ِلى َوْلیُْؤِمنُو۟ا بِى لَعَلَُّھْم 

یَْرُشُدونَ 

Artinya :Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

d. Hidayah

Datangnya  hidayah memang  tidak dapat  diduga dan bagaimana

datangnya. Hidayah adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Bila

21Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 28.
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Allah tidak menghendaki, tidak seorangpun dapat menerima hidayah,

sebaliknya meski  siapapun yang menghalangi tetapi bila Allah

menghendaki, maka hidayahpun akan datang. Bila seseorang berbuat

sesuai dengan hidayah Allah maka akan dapat keberuntungan. Hal ini

sesuai dengan bunyi surat AL ISRA AYAT 15; 22

ِن ٱْھتََدٰى فَِإنََّما یَْھتَِدى ِلنَْفِسھِۦ ۖ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما مَّ
یَِضلُّ َعلَْیَھا ۚ َوَال تَِزُر َواِزَرةٌۭ ِوْزَر أُْخَرٰى ۗ َوَما ُكنَّا

بِیَن َحتَّٰى نَْبعََث َرُسوًالۭ  ُمعَذِّ

Artinya; Barang siapa  yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka
sesungguhnya  dia  berbuat  itu   untuk (keselamatan) dirinya
sendiri; dan  barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia
tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.(QS.Al-Isra15)

Petikan cerita dari novel, adalah sebagai berikut;

Imam berbalik, salami Toni, “Mohon maaf, Ustadz ingin tahu, kenapa

kamu seperti petir menyambar di siang bolong?. Kamu tiba-tiba datang ingin

belajar, pasti ada sesuatu yang mendorongmu,”. Toni tak bisa menjawab.” Jujur

saja tidak apa-apa.” “ saya mengenal perempuan ustadz, namanya Naela, dia

berpesan kepada saya untuk menjaga sholat,”Toni kumpulkan keberanian.

Ustadz mengangguk, dia kekasihmu?”. “baru mengenal, ustadz.” “kamu ingin

kenal lebih dekat dengannya?” Toni mengangguk.

e. Bersyukur

22Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 283.
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Perintah bersyukur ini mengajarkan kepada umat Islam agar

menjadi insan yang pandai berterima kasih kepada Allah. Manusia harus

selalu bersyukur kepada Allah dan  sebagai bukti ibadah kita kepada Allah

secara total. Syukur adalah merasa  senang dan berterima kasih atas

nikmat yang   diberikan  Allah.  Nikmat yang  dikaruniakan Allah

kepada manusia sungguh amat banyak dan tidak dapat terhitung

jumlahnya. Allah SWT menyebutkan hal ini dalam surat An Nahl 18; 23

وَھآ ۗ إِنَّ ٱللَّھَ لَغَفُورَوإِن تَعُدُّو۟ا نِْعَمةَ ٱللَِّھ َال تُْحصُ 
ِحیمٌۭ  رَّ

Artinya;Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. AN-NAHL18)

Manusia harus selalu bersyukur kepada Allah dan  sebagai bukti

ibadah kita kepada Allah secara total. Perintah bersyukur ini mengajarkan

kepada umat Islam agar menjadi insan yang pandai berterima kasih

kepada Allah. Petikan cerita dari novel, adalah sebagai berikut; 24

“ Jangan pergi lagi de’...” Toni memina. “Maafkan ade’ kak.” Eko

dan Rika tersenyum bahagia memandang, mereka berpelukan dalam kuyub

basah. Toni, eko, rika, naela, dan bapak sholat subuh bersama di kamar,

23Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 269.
24Ma’mun Affany, 29 Juz Harga Wanita, ( Pekalongan: Penerbit Affany, 2016 ), 344.
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naela selesaikan juz terakhir quran, toni tidur di pangkuan Naela

mendengarnkannya. Setiap ayat terbasuh indah, kalau toni hafal toni ikut

membaca, tangan naelamerajut jemari toni, toni tak henti mrnsyukuri bisa

kembali bersama istri. Usai beerdoa naela kecup toni mesra, jemari toni

menghapus air mata seoarang Naela khasna. Nilai pendidikan islam yang

bisa dicontoh bahwasanya rasa syukur yang dalam membawa suatu

kenikmatan tersendiri bagi setiap individu yang mendapatkannya. Setelah

mengalami penantian yang begitu panjang dan penuh dengan cobaan tapi

semuanya berakhir dengan cerita indah sebagai balasan.

2. Akhlak Terhadap Orang Tua

a. Larangan Durhaka Pada orang tua 25 ( QS. AL ISRA’ AYAT 23 )

ا یَْبلُغَنَّ ِعنَدكَ  نًا ۚ إِمَّ ِلَدْیِن إِْحَسٰ ٓ إِیَّاهُ َوبِٱْلَوٰ ٱْلِكبََر َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدٓو۟ا إِالَّ
اأََحُدُھَمآ أَْو ِكَالُھَما فََال تَقُل لَُّھَمآ أُّفٍۢ َوَال  تَْنَھْرُھَما َوقُل لَُّھَما قَْوًالۭ َكِریًمۭ

Artinya; Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu dan bapak. Jika
salah seorang diantara keduanyaatau kedua-duanya sampai berusia
lanjut dalam memelihramu, maka sekali-kali janganlah engkau
mengatakan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

b. Berbakti kepada orang tua 26 ( QS. AL LUQMAN 14 )

25Ibid, 284.
26Ibid., 412
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ِلَدْیِھ َحَملَتْھُ  َن بَِوٰ نَسٰ ْینَا ٱْإلِ لُھُۥ فِى َعاَوَوصَّ ھُۥ َوْھنًا َعلَٰى َوْھٍنۢ َوفَِصٰ َمْیِن أُمُّ
ِلَدْیَك إِلَىَّ ٱْلَمِصیرُ  أَِن ٱْشُكْر ِلى َوِلَوٰ

Artinya; dan kami perintahkan kepada manusia ( agar berbuat baik ) kepda
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2
tahun, bersyukurlahkepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.
Hanya kepada Aku kembalimu.

c. Tawadlu 27 ( QS. AL LUQMAN 18 )

ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَال تَْمِش فِى ٱْألَْرِض َمَرًحا ۖ  َوَال تَُصعِّ
إِنَّ ٱللَّھَ َال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍلۢ فَُخورٍۢ 

Artinya; dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia ( karena
sombong ) dan janganlah berjalan dibumi dengan angkuh. Sungguh
Allah SWT tidk menyukai orang-orang yang sombong dan
membanggakan diri.

d. Qonaah 28 ( QS. AL ANFAL 46 )

َزُعو۟ا فَتَْفَشلُو۟ا َوتَْذَھبَ  َوأَِطیعُو۟ا ٱللَّھَ َوَرُسولَھُۥ َوَال تَنَٰ
بِِرینَ ِریُحُكْم ۖ َوٱْصبُِرٓو۟ا ۚ  إِنَّ ٱللَّھَ َمَع ٱلصَّٰ

Artinya; dan taatilah allah swt dan rasulnya dan janganlah kamu berselisih
yang menyebabkan menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan
bersabarlah, sungguh allah swt beserta orang-orang yang sabar.

27Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 412.
28Ibid., 183.
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e. Istiqomah 29 ( QS. AL HUD 112 )

ٌرۭ فَٱْستَِقْم َكَمآ أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمعََك َوَال تَْطغَْو۟ا ۚ إِنَّھُۥ بَِما تَْعَملُوَن بَِصی

Artinya ; maka tetaplah engkau ( muhammad ) ( dijalan yang benar )
sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang
bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sungguh, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Akhlak terhadap Keluarga 30 ( QS. AL FURQON 74 )

ةَ  تِنَا قُرَّ یَّٰ ِجنَا َوذُّرِ َوٱلَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَوٰ
َوٱْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماًماأَْعیٍُنۢ 

Artinya; dan orang-orang yang berkata, ya tuhan kami, anugrahkanlah
kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati ( kami ), dan jadikanlah kami pemimpin bagi
orang-orang yang bertaqwa.

4. Akhlak terhadap Saudara 31 ( QS. AL HUJURAT 10 )

إِنََّما ٱْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌۭ فَأَْصِلُحو۟ا بَْیَن أََخَوْیُكْم ۚ َوٱتَّقُوا۟ 
ٱللَّھَ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

Artinya; sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu ( yang berselisih ) dan
bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat rahmat

29Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 234.
30Ibid., 366.
31Ibid., 516.
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5. Akhlak terhadap sesama 32 ( QS. AL BAQARAH; 26 )

ا ٱلَّذِ  ا بَعُوَضةًۭ فََما فَْوقََھا ۚ فَأَمَّ یَن إِنَّ ٱللَّھَ َال یَْستَْحِىۦٓ أَن یَْضِرَب َمثًَالۭ مَّ
ا ٱلَِّذیَن َكفَُرو۟ا فَیَقُولُوَن َماذَ َءاَمنُو۟ا  بِِّھْم ۖ َوأَمَّ آ فَیَْعلَُموَن أَنَّھُ ٱْلَحقُّ ِمن رَّ

ا ۚ َوَما یُِضلُّ بِ  ا َویَْھِدى بِھِۦ َكثِیًرۭ ذَا َمثًَالۭ ۘ یُِضلُّ بِھِۦ َكثِیًرۭ ِھۦٓ إِالَّ أََراَد ٱللَّھُ بَِھٰ
ِسِقینَ  ٱْلفَٰ

Artinya; sesungguhnya Allah SWT tidak segan membuat perumpaan seekor
nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang
beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari tuhan. Tetapi
mereka yang kafir berkata, “apa maksud Allah SWT dengan
perumpamaan ini ? “. Dengan ( perumpamaan ) itu banyak orang
yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang
diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan (
perumpamaan ) itu selain orang-orang fasik.

a. Memberi Salam 33 ( QS. AL AN’AM 54 )

ٌم َعلَْیُكْم ۖ َكتََب َربُُّكْم عَ َوإِذَا َجآَءَك  تِنَا فَقُْل َسلَٰ لَٰى نَْفِسِھ ٱلَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِـایَٰ
لٍَةۢ ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدهِۦ َوأَْصلََح فَأَنَّ  ا بَِجَھٰ ْحَمةَ ۖ أَنَّھُۥ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسٓوًءۢ ھُۥ ٱلرَّ

ِحیٌمۭ  َغفُوٌرۭ رَّ

Artinya; dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang
kepadamu, maka katakanlah, “ salamun alaikum ( salam sejahtera
untuk kamu ) “ Tuhanmu telah menetapkan sifat  kasih sayang
pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan diantara kamu
karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan
memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

32Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 26.
33Ibid., 134.
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b. Tolong Menolong 34 ( QS. AL MAIDAH 2 )

ٓئَِر ٱللَِّھ َوَال ٱلشَّْھَر  ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُو۟ا َال تُِحلُّو۟ا َشعَٰ یَٰ
یَن ٱْلبَْیَت ٱْلَحَراَم یَْبتَغُوَن فَضْ ٱْلَحَراَم َوَال ٱْلَھْدَى َوَال  ٓئِدَ َوَالٓ َءآّمِ ن ٱْلقَلَٰ ًالۭ ّمِ

ا ۚ َوإِذَا َحلَْلتُْم فَٱْصَطادُو۟ا ۚ َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَـاُن قَْوٍم أَن  نًۭ بِِّھْم َوِرْضَوٰ رَّ
ٰى ۖ َوَال َعلَى ٱْلبِّرِ َوٱلتَّْقوَ َصدُّوُكْم َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم أَن تَْعتَدُو۟ا ۘ َوتَعَاَونُوا۟ 

ِن ۚ َوٱتَّقُو۟ا ٱللَّھَ ۖ إِنَّ ٱللَّھَ َشِدیدُ ٱْلِعقَابِ  ثِْم َوٱْلعُْدَوٰ تَعَاَونُو۟ا َعلَى ٱْإلِ

Artinya; Wahai Orang-Orang Yang Beriman ! Janganlah Kamumelanggar
Syiar-Syiar Allah Swt, Dan Jangan Melanggar Kehormatan
Bulan-Bulan Haram, Jangan Mengganggu Hadeyu ( Hewan-
Hewan Kurban ) Dan Qala’id ( Hewan-Hewan Kurban Yang
Diberi Tanda ) Dan Jangan Pula Mengganggu Orang-Orang Yang
Mengunjungi Baitul Haram, Mereka Mencari Karunia Dan
Keridhoan Tuhannya. Tetapi Apabila Kamu Telah Menyelasaikan
Ihram, Maka Bolehlah Kamu Berburu. Jangan Sampai
Kebencianmu Kepada Suatu Kaum Karena Mereka Menghalang-
Halangimu Dari Masjidil Haram, Mendorongmu Berbuat
Melampaui Batas ( Kepada Mereka ). Dan Tolong Menolonglah
Kamu Dalam ( Mengerjakan ) Kebajikan Dan Taqwa, Dan Jangan
Tolong Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Permusuhan.
Bertaqwalah Kepada Allah Swt, Sungguh, Allah Swt Sangat
Berat Sisksanya.

34Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Per Kata, ( Bandung: CV Haikal Media Center,
2007 ), 106.
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