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ABSTRAK 

 

Wellia Trisna Ayu,  2013. “Profil Pemuda Muslim Ideal dalam Novel Bumi 

Cinta karya Habiburrahman El Shirazy”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Padang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil pemuda muslim 

ideal dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Data penelitian 

ini adalah kalimat-kalimat, baik yang berbentuk dialog, monolog, atau narasi yang 

berhubungan dengan perilaku Ayyas yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy yang ditinjau dari profil ideal seorang pemuda muslim. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Bumi Cinta karya Habiburrahman 

El Shirazy. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) membaca dan 

memahami novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy; (2) menandai 

bagian-bagian novel yang berhubungan dengan data; (3) menginvetarisasikan data 

sesuai dengan format penelitian. Teknik Analisis data dilakukan dengan cara: (1) 

mengidentifikasi data yang sudah dikumpulkan, apakah menggambarkan aspek 

yang diteliti atau tidak; (2) mengklasifikasikan data, (3) menganalisis data; (4) 

menginterpretasikan data dan (5) menyimpulkan hasil penelitian. 

Berdasarkan temuan data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Ayyas adalah sosok pemuda yang rajin 

membaca dan mempelajari Al-Quran.  Setiap selesai shalat Ayyas selalu membaca 

AlQuran. Kedua, Ayyas adalah sosok pemuda yang rajin menuntut ilmu. 

Meskipun dalam keadaan sakit Ayyas akan tetap ke kampus melaksanakan 

penelitiannya. Ketiga, Sebagai makhluk ciptaan Allah, Ayyas merasa wajib 

berbakti dan mengabdi kapada Allah. Ayyas tidak pernah sekalipun meninggalkan 

ibadahya kepada Allah. Keempat, Ayyas adalah seorang muslim yang bertakwa 

dan takut kepada Allah. Sekecil apapun ia melakukan dosa, ia akan menganggap 

besar dosa yang telah dilakukanya. Ia merasa berat menanggungnya meski oleh 

banyak orang dianggap ringan. Kelima, Ayyas adalah sosok pemuda muslim yang 

mencintai dakwah dan jihad. Ayyas berdakwah dengan cara yang baik dan tidak  

ada paksaan dan Ayyas rela berkorban apa saja untuk membela agamanya. 

Keenam, Ayyas adalah sosok pemuda yang memiliki akhlak mulia seperti 

bertanggungjawab,  memiliki sifat malu dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan 

dosa.  
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