
BAB IV 

ANALISIS PESAN-PESAN DAKWAH DALAM NOVEL  

KARYA OKI SETIANA DEWI 

 

 

Secara garis besar pesan atau materi dakwah dalam novel karya Oki 

Setiana Dewi  terdiri atas tiga hal pokok yaitu aqidah, syariah, akhlak.  

A. Klasifikasi dan Isi Pesan Dakwah Dalam Novel Karya Oki Setiana Dewi 

1.Aqidah (Masalah Keyakinan) 

1) Iman Kepada Kitab Allah 

Kutipan novel Melukis Pelangi “sederhananya satu hal yang aku imani, 

bahwa Al-Qur‟an adalah pedoman hidup manusia di bumi ini. Dan perintah 

menutup aurat telah tertulis jelas disana jauh sebelum kita diciptakan.
1
 

Kutipan ini menjelaskan bahwa Iman kepada kitab Allah adalah percaya 

dan yakin bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul berupa kitab-kitab 

yang yang mengandung perintah dan larangan untuk menjadi pedoman hidup 

manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya dengan 

mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Salah satunya dengan 

menutup aurat. Sebagaimana Allah SWT berfirman:  

              

 

 “Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah 

diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, 

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat”.(Al-Baqarah:4) 

                                                           
1
 Oki Setiana Dewi, Melukis Pelangi (Bandung :PT Mizan Pustaka, 2012), h. 128. 
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2) Percaya Pada Takdir Allah  

Kutipan novel Melukis Pelangi “Sejujurnya, memang pernah ada air mata 

yang tumpah untuk semua ini. Rasa cintaku terhadap dunia seni peran dan cita-

citaku untuk menjadi seorang bintang ternyata berbenturan dengan prinsip yang 

kuyakini tentang hijab ini. Perlahan-lahan sampai akhirnya aku mencoba belajar 

ikhlas. Ikhlas untuk tidak mengikuti hawa nafsuku. Aku percaya dengan takdir 

Allah. Aku tidak akan kehilangan apa-apa, aku tidak akan rugi apa-apa, karena 

aku sedang mengikuti perintah Tuhanku”
2
 

Kutipan ini menggambarkan bagaimana seorang Oki Setiana Dewi dalam 

mengalahkan kekhawatiran ketika harus-melepaskan impianya untuk menjadi 

seorang bintang dan rasa cintanya terhadap dunia seni peran meskipun awalnya 

begitu berat namun Oki sangat percaya dengan takdir, kepercayaan inilah yang 

telah menolongnya untuk hidup dengan aman, dan menjalani hidup dengan 

mudah. Oki percaya bahwa apa yang ditakdirkan baginya pasti terjadi. Segala 

sesuatunya sudah Allah tuliskan di Lauhful Mahfudz. Dia lebih mengetahui apa 

yang terbaik bagi hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah 

SWT yang berbunyi: 

            

         

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 

sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia 

amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 

ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

(Albaqarah:216). 

                                                           
2
 Ibid. h. 180. 
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3) Mengutamakan Allah 

Kutipan novel Melukis Pelangi menceritakan perjuangan para muslimah 

dalam mempertahankan jilbabnya. Ada yang orang tuanya tidak setuju, bahkan 

ada yang mengusir anaknya kalau tetap nekat berjilbab, ada yang jauhi teman-

temanya dan dincemooh, ada yang dibakar jilbabnya ada yang sampai harus 

berurusan dengan pengadilan karena pelanggaran jilbab saat itu seperti kisah 

perjuangan Marwa, seorang doktor farmasi asal Mesir yang tinggal di Jerman. 

Mereka semua berjuang demi mempertahankan jilbabnya dan kemudian terus 

bangkit untuk berprestasi. Mereka semua adalah orang-orang yang percaya 

pada janji Allah, para gadis yang meletakan Allah nomor satu dihati mereka, 

yang cita-cita dan tujuan mereka hanya kepada Allah. 

“Setiap orang memiliki kisah perjuanganya sendiri ketika memilih untuk 

menuju Allah. Mereka membuktikanya bahwa mereka mampu melewati itu 

semua. Merekalah orang-orang yang percaya pada janji Allah... para gadis yang 

menempatkan Allah nomor satu di hati mereka, yang cita-cita dan tujuanya 

hanya kepada Allah”.
3
 

Ketika kita telah menetapkan Allah Ta‟ala sebagai pilihan nomor satu, 

maka sikap kita terhadap semua ketentuan-Nya adalah “sami‟na wa atha‟na” 

(kami mendengar dan kami taat).  

 Jika ketentuan itu datangnya dari Allah Ta‟ala maka akal, pikiran, 

perasaan, dan diri kita semuanya harus sujud, tunduk dan patuh kepada-Nya. 

Sebagaimana Allah berfirman: 

                                                           
3
 Ibid. h. 142. 
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“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil 

kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di 

antara mereka ialah ucapan. “Kami mendengar, dan kami patuh.” Dan 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (An-Nuur : 51) 

Ketika Allah Ta‟ala telah kita jadikan prioritas teratas, maka beribadah 

kepada-Nya menjadi pekerjaan utama dalam hidup kita. Ridha Allah Ta‟ala 

berada di atas segala-galanya. Itulah tujuan hidupnya yang tertinggi. 

4) Ujian Sebagai Bukti Keimanan 

 “nyatanya, memang benar seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur‟an, bahwa 

manusia tidak hanya cukup mengatakan bahwa “kami telah beriman” tanpa 

pembenaran yang tulus realistis. Dan aku juga tak cukup hanya membuktikan 

bahwa “aku telah berjilbab”, tanpa pembuktian keimanan dalam bentuk amal, 

dan kesiapan menghadapi ujian-ujian yang akan datang menimpa”.
4
 

Kutipan novel Melukis Pelangi tersebut menjelaskan kepada kita bahwa 

salah satu akibat dari pernyataan iman kita, adalah kita harus siap menghadapi 

ujian yang diberikan oleh Allah SWT. kepada kita sebagai bukti sejauh mana 

kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. 

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi: 

                                                           
4
 Ibid. h. 144-145. 
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 “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan 

sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, 

maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.(Al-Ankabut: 

2&3) 

5) Bergantung Hanya Kepada Allah 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Aku memuji engkau ya Allah, dan 

mengembalikan semua urusanku kepada-Mu. Terimakasih atas sakit yang kau 

berikan kepada ibuku. Karena dengan sakitnya ibu, begitu banyak kebaikan 

datang kepada keluarga ini. Kau mengajarkan kami hanya untuk bergantung 

kepada-Mu, mengajari kami kesabaran yang panjang atas sebuah harapan. 

Mengantarkan kami untuk lebih baik lagi dalam mengarungi kehidupan dengan 

bersandar dan bertawakal kepada-Mu”.
5
 

Hendaknya seorang hamba ketika mendapatkan suatu ujian 

mengembalikan semuanya kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. 

Dan percaya kepada Allah akan menolong hamba-hamba yang mencintai-Nya. 

Mendekat kepada Allah dengan terus berdoa dan memohon kepada-Nya. Ujian 

merupakan salah satu cara Allah agar seorang hamba lebih dekat kepada-Nya. 

Karena Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui hamba-Nya. Allah 

tidak akan memberikan suatu cobaan diluar batas kemampuan hamba-Nya. 

Sebagaimana Allah berfirman: 

                                                           
5
 Ibid. h. 162. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 

Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 

Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" 

(Albaqarah:286) 

6) Allah Yang Mengatur Rezeki Hamba-Nya 

 “Inikah RahasiaMu, Allah... bahwa kau mengembalikan aku lagi kebidang ini 

saat aku hampir melupakanya? Dulu aku mengejar cita-cita untuk menjadi 

aktris, kulakoni casting demi casting, menjadi figuran hingga subuh. Kubuat 

dalam kamus hidupku bahwa menjadi artis adalah tujuan utamaku. Namun 

ketika aku memilih untuk berhenti, dan berjuang untuk mendekati-Mu, kau 

justru memberikan ini dalam skenario-Mu sendiri...Maha besar Allah... aku Oki 

Setiana Dewi, anak kosan dan kuliahan biasa ternyata diamanahkan untuk 

memerankan Anna Althaufunnisa. Rezeki Allah memang tidak pernah tertukar. 

Aku bisa membuktikan kepada orang-orang yang dulu mencemooh dan 

membuangku, bahwa jilbab takan pernah bisa menghentikan rezeki yang sudah 

Allah takdirkan untuk manusia”.
6
 

 

Kutipan novel Melukis Pelangi ini menjelaskan bahwa Allah sudah 

mengatur masing-masih rezeki kepada setiap hamba-Nya dan rezeki itu tidak 

                                                           
6
 Ibid. h. 214. 
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akan pernah tertukar. Ketika ia memutuskan untuk berhijab dan menyerahkan 

segala-galanya untuk Allah, melupakan segala cita-citanya menjadi seorang 

artis,  ternyata Allah permudahkan jalannya untuk menjadi seorang artis 

kembali. Ketika orang lain sempat mengatakan bahwa dengan jilbab kamu tidak 

akan jadi apa-apa. Ternyata Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih 

baik dari yang ia inginkan. 

 

 Sebagaimana Firman Allah SWT  yang berbunyi: 

          

           

   

 

“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah 

ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu 

bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; 

maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, 

kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu 

sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang 

berakal”.(QS Ar- Rum :28) 

7) Allah Bersama Kita 

 “Mereka yang senantiasa menyerahkan hidup dan mati untuk Allah tak 

pernah khawatir dengan hidup yang dijaninya, Mengapa? Karena mereka yakin 

Allah selalu bersama mereka, sehingga tak sedikitpun ketakutan dan 

kekhawatiran merasuki jiwa dan pikiran mereka.   Mereka inilah orang-orang 

yang ringan hidupnya, yang senantiasa berseri wajahnya dan hatinya. Seorang 

mukmin sejati takan pernah mengenal putus asa, karena ia yakin Tuhanya 

senantiasa bersamanya, kemana pun kakinya melangkah”.
7
  

                                                           
7
 Oki Setiana Dewi, Sejuta Pelangi  (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), h. 217. 
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Kutipan dari novel Sejuta Pelangi tersebut menjelaskan bahwa ketika 

seorang hamba mendapatkan suatu cobaan dan ujian  hendaknya ia menyadari, 

mengetahui, dan mengingat bahwa Allah bersama kita. Sebagaimana firman 

Allah SWT yang berbunyi: 

 

“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita".(QS At 

Taubah:40)  

Apabila seorang hamba menyadari bahwa Allah bersamanya, maka apa 

yang perlu ditakutkan? Apa yang membuat bersedih. Allah Maha Kuasa, Allah 

Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. 

8) Istiqamah Mencintai Allah dan Rasul-Nya 

 “Aku pernah membaca sebuah hadis yang sangat mempengaruhi pikiranku dan 

membuatku selalu memiliki semangat baru ketika membacanya. Anas r.a 

berkata,” seorang Arab bertanya kepada Rasulullah Saw,”Kapankah Hari 

Kiamat? Rasulullah Saw menjawab,”Apa bekalmu untuk menghadapinya? Ia 

menjawab, Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw. 

Bersabda,”Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai”(HR Al-

Bukhari dan Muslim). 

Aku ingin terus bisa mencintai Allah dan Rasulullah, keluarga, sahabat, 

serta orang-orang yang tetap istiqamah memperjuangkan Islam, baik para ulama 

terdahulu atau muta‟akhkhirin yang tetap tsiqah di jalan-Nya sampai hari 

Kiamat. Walau mungkin itu berat bagiku. Aku hanya seorang muslimah biasa. 

Yang berusaha belajar dan terus belajar”.
8
 

 

                                                           
8
 Ibid. h. 27. 
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Kutipan novel Sejuta Pelangi tersebut mengajak kita untuk sentantiasa 

menjaga cinta kepada  Allah, RasulNya, keluarga serta sahabat yang istiqamah 

di jalanNya Allah SWT sampai hari kiamat. 

Orang yang mencintai Allah dan RasulNya adalah orang-orang yang 

hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga segala 

aktivitasnya selalu dipersembahkan untuk-Nya. Kecintaan  kepada Allah perlu 

dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Sebagai bukti cintanya adalah dengan 

terus berlajar dan mendekatkan diri kepadaNya agar iman yang tertanam dalam 

hati senantiasa terjaga. 

9) Allah Mengikuti Prasangka HambaNya 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Mbak Taqi, beri tahu aku, 

bagaimana aku bisa diterima untuk kuliah di Ummul Qura?” tanyaku penasaran 

pada Mbak Taqi. “Aku pun kaget, Oki. Aku hanya bercerita kepada Ustadzah 

Faizah bahwa ada seorang gadis asal Indonesia yang ke Makkah untuk 

menuntut ilmu.” “Lalu? “ “Itu saja, tidak ada yang lain.” “Bagaimana 

mungkin?” “Memang begitulah kenyataannya.” “Mbak Taqi nggak cerita, 

misalnya aku ini aktris atau saudaranya tokoh terkemuka siapa kek, di 

Indonesia?” “Nggak. Memangnya ngaruh?” Mbak Taqi meledekku. Aku masih 

belum puas. “Hehehe. Semua orang terkaget-kaget. Memang, jika Allah 

berkehendak, Kun Fayakun! Jadi, maka jadilah ia. Lihat, begitu Allah sangat 

menyayangimu. Kau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah sesuai 

prasangka hamba-Nya. Lihat, betapa Allah memudahkan jalanmu.”
9
 

Kutipan ini mengajarkan agar seorang hamba senantiasa berhusnuzhon 

(berprasangka baik) pada Allah. Allah merealisasikan apa yang disangkakan 

hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan: 

                                                           
9
 Oki Setiana Dewi, Cahaya Diatas Cahaya (Bandung: PT Mizan Pustaka), h. 332-333. 
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“Aku sesuai persangkaan hamba pada-Ku”.( Shohih Bukhari/ 7405) 

 Setiap hamba hendaklah berprasangka pada Allah bahwasanya Dia maha 

pengampun, begitu menyayangi hamba-Nya, maha menerima taubat, melipat 

gandakan ganjaran dan memberi pertolongan bagi orang beriman. Sesuatu yang 

dianggap tidak mungkin bagi seorang hamba namun jika Allah yang 

berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Berhusnuzhon pada Allah di 

sini dibuktikan dengan seorang hamba punya rasa harap dan rajin memohon 

do‟a pada Allah. 

10) Allah Dekat 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “ketahuilah bahwa Allah itu sudah 

sangat dekat, Dia bahkan lebih mengetahui isi hati daripada kita sendiri
10

. 

Sebagaimana Firman Allah SWT: 

  u           

      

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikan oleh hatinya. Kami lebih dekat padanya daripada  urat 

nadinya.” (QS Qaf:16) 

                                                           
10

 Oki Setiana Dewi, Hijab I’m In Love (Bandung:PT Mizan Utama), h. 10. 
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 Allah juga berjanji ketika kita mendekat kepada Allah, Dia akan 

menyambut betapapun kondisi kita.Sebagaimana disebutkan dalam sebuah 

hadist. 

“Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya 

sehasta.  Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya 

sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku 

mendatanginya dengan berjalan cepat.” (Shohih Bukhari) 

Hadits ini menunjukkan dekatnya hamba pada Allah dan dekatnya Allah 

pada hamba-Nya. Dan Keinginan allah agar kita mendekat kepadaNya 

melebihi keinginan kita sendiri. 

11) Tantangan Iman 

Kutipan novel Dekapan Kematian “Dik, di sini tantangan iman sangat 

dahsyat! Tantangan iman yang rasanya belum pernah kualami seumur hidupku! 

Tapi aku mencoba untuk menghadapi tantangan itu. Aku sadar bahwa iman itu 

bisa turun, naik, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan 

berkurang karena kemaksiatan”.
11

 

Kutipan ini menjelaskan bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang 

dan yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menjaga iman agar tetap terjaga 

dan tidak berkurang, apalagi menjadi hilang. Bahkan kita dianjurkan untuk 

semakin meningkatkan iman kita dengan melakukan berbagai amalan saleh. 

Allah SWT berfirman: 

                                                           
11

 Oki Setiana Dewi, Dekapan Kematian (Bandung: PT Mizan Utama), h. 43. 
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 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-

ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertawakkal”.(QS Al Anfal:2) 

             

       

“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada 

mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia 

telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah 

kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan 

mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah 

adalah sebaik-baik Pelindung". (QS Ali Imran:173).    

2.  Syariah (Masalah Hukum Islam) 

1) Shalat Tahajjud 

Kutipan dalam novel Melukis Pelangi “Kulakukan tahajud dengan sangat 

khusyuk. Malam hening. Hatiku bergetar kala berucap takbir. Selanjutnya aku 

hanya mendengar bisikan ayat-ayat-Nya yang terucap dari bibirku. Rangkaian 

ayat yang begitu kuhayati”.
12

 

                                                           
12

 Melukis Pelangi. h. 152. 



116 
 

 Kutipan tersebut mencontohkan tentang salah satu ibadah sunah yang 

dilakukan pada malam hari yakni shalat tahajjud dan mengisyaratkan 

keutamaan shalat tahajud. Hal yang istimewa dalam shalat tahajjud, adalah 

bahwasanya sholat tahajjud adalah  shalat sunnah yang perintahnya terdapat 

langsung dalam Al-Qur'an. Salat tahajjud adalah sarana (meraih) keridhaan 

Allah SWT. 

             

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu 

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu 

mengangkat kamu ke tempat yang terpuji (Al- Isra:79) 

2. Membaca Al-Qur‟an 

 “Kalimat yang terus terngiyang ditelingaku adalah” Saya heran dengan 

orang yang bisa melewatkan harinya tanpa sedikit pun membaca Al-Qur‟an. 

Padahal, manusia membutuhkan Al-Qur‟an untuk menentramkan jiwanya.”
13

 

Kutipan Sejuta Pelangi tersebut mengambarkan sesorang yang begitu 

mencintai Al-Qur‟an, tersebut dengan tanpa sehari pun melewatkan Al-Qur‟an 

hal ini sebagai bukti cintanya terhadap Al-Qur‟an yang merupakan pedoman 

hidup umat Islam. Kebiasaanya tak pernah hilang dari dahulu hingga sekarang 

membaca empat juz setiap hari.  

                                                           
13

 Sejuta Pelangi. h. 231. 

http://membaca-alquran.blogspot.com/2010/11/shalat-tahajjud-dan-keutamaannya.html
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Salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab Allah dan membaca 

Al-Qur‟an merupakan suatu perintah dari Allah yang harus kita laksanakan, 

sebab dengan membaca Al-Qur‟an hati akan menjadi tenang dan damai yang 

akan menjadikan hidup selalu bersemangat untuk meraih manfaat dunia dan 

akhirat.  Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi: 

         

         

          

“ Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran 

yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang , gemetar 

karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian 

menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah 

petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-

Nya”.( QS Az Zumar:23). 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Bacalah Al-Qur’an karena sesungguhnya Al-Qur’an itu akan datang 

pada hari kiamat sebagai penolong (pembela) bagi orang-orang yang 

mempelajari dan menaatinya”. (HR.Muslim/804) 

3) Jual Beli. 

Kutipan dalam novel Cahaya Diatas Cahaya “Islam tidak hanya mengatur 

masalah ibadah tetapi juga masalah muamalah, termasuk perdagangan dan jual 

beli. Islam mengecam orang-orang yang berbuat curang salah satunya dalam 

hal berdagang. Banyak kejadian, mencari keuntungan setinggi langit, tapi 

kualitas produk tidak bagus. Pdahal, tujuan dari perdagangan adalah 
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kesejahteraan manusia di dunia dan diakhirat. Oleh karenanya, dalam 

berdagang, Islam melarang riba dan memakan harta dengan cara yang batil”.
14

 

 Kutipan tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak hanya mengatur 

masalah ibadah tetapi jugga masalah mualah termasuk jual beli. Allah SWT 

menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan segala hal yang memiliki 

makna riba. Sama saja baik melakukan aktivitas yang bernilai riba, 

memakannya, mengambilnya, atau memberikan kepada yang lain. 

         

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa (Al-Baqarah:276) 

4) Thawaf 

Kutipan dalam novel Cahaya Diatas Cahaya “Allah yang Maha Pemurah 

melihatnya, lalu menurunkan rahmat. DiciptakaNya sebuah tempat yang 

disebut Baitul Makmur, tepat berada dibawah „Arsy. “Wahai  para Malaikat-

Ku, thawaflah kalian dirumah ini dan tinggalkan Arsy”. Malaikat-malaikat tadi 

pun berthawaf mengelilingi Baitul Makmur. Dalam satu hari satu malam, kira-

kira ada tujuh puluh ribu malaikat yang berthawaf”.
15

 

 Kutipan tersebut menjelaskan tentang tawaf. Thawaf adalah mengelilingi 

ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran disertai dengan niat 

ibadah.  Dalam tawaf manusia diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

setiap hari dan setiap saat dalam kehidupanya. Tawaf dilakukan dengan penuh 
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 Cahaya Diatas Cahaya. h. 76. 
15

 Ibid. h. 220. 
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penghayatan akan kehadiran Allah SWT, berzikir, berdo‟a dan memohon 

ampunan Allah. 

             

 Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada 

badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar 

mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling 

rumah yang tua itu (Baitullah). (QS. AL-Hajj:29). 

5) Bersedekah  

Kutipan dalam novel Hijab I‟m In Love “So, masih mau menunda-nunda 

kebaikan bersedekah? Yuk, kita jadikan sedekah sebagai pintu menuju surga 

Allah.
16

 

 Kutipan tersebut mengajak kepada kita semua untuk bersedekah dan 

berbagi terhadap sesama. Karena sedekah menjadi bukti dari kebenaran iman 

seseorang, maka setiap kita yang telah mengaku sebagai muslim harus 

bersedekah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing, bahkan 

melakukannya harus sesegera mungkin dalam arti jangan suka ditunda-tunda, 

hal ini karena bisa jadi kita tidak sempat lagi bersedekah karena sudah wafat, 

apalagi soal kapan kita mati sama sekali tidak ada diantara kita yang 

mengetahuinya atau kita mau bersedekah tapi tidak ada orang yang 

memerlukannya. 
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3. Akhlak (Masalah sikap/perilaku) 

1) Ada Kemauan Ada Jalan 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Aku ingat pada suatu ayat dalam Al-

Qur‟an yang mengatakan, Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakanya. Dari sini aku mendapat 

pelajaran jika ada kemauan, pasti ada sejuata pintu kemudahan disana”.
17

 

Kutipan ini Oki menceritakan bagaimana usahanya dalam mendapatkan 

ilmu dengan murah melatihnya untuk bersikap inspiratif dan tidak menyia-

nyiakan kesempatan yang ada. Ia tidak pernah berputus asa dalam mengejar 

ilmu serta  menjelaskan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita mau 

berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, yang penting ada 

kemauan dan ada kesungguhan serta gunakan logika dan ilmu pengetahuan 

sesuai kapasitas kita masing masing yang telah Allah Ta'ala karuniakan. Setiap 

manusia punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Ada sebuah ungkapan 

Arab yang terkenal : “Man Jadda WaJada” yang artinya “Barangsiapa 

bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”. 
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2) Berusaha 

Kutipan novel Melukis Pelangi menjelaskan kepada kita bahwa kita 

semua sebagai seorang hamba harus senantiasa berusaha keras dalam 

mewujudkan segala keinginan dan cita-cita yang kita impikan. Salah satu 

contohnya Seperti yang dilakukan Oki Setiana Dewi yang terus menerus 

mengikuti casting, mengirimkan tulisan dan juga berkeliling dari mal ke mal 

untuk menyebarkan CV-nya.
18

 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang 

berbunyi:    

         

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-

Ra’d:11) 

Serta dianjurkan pula dalam berusaha keras tentunya diiringi dengan 

berdo‟a, memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, kemudian 

apapun hasil dari usaha keras yang telah kita curahkan, semuanya kita 

kembalikan kepada A llah SWT. 

           

    

 Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 
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yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.(At Talaq:3). 

3) Bersama Kesulitan Ada Kemudahan 

 “Oki jadi figuran sampai jam 5 pagi dan besoknya sekolah. Oki nyebarin 

CV kemana-mana, casting sana-sini, berjam-jam di angkutan umum dan KRL 

yang penuh sesak. Oki ngerjain semuanya sendiri..Oki mau pulang..Oki nggak 

mau disini...Oki capek.. Namun bibirku kelu, terkatup rapat, tak mampu 

mengungkapkanya. Aku hanya merasa bening hangat di sudut-sudt mataku. 

Untuk apa aku mengatakanya itu? Mengapa aku jadi cengeng? Mengapa 

sekarang jadi tak berdaya dan mengeluh? Ini pilihanku. Tak seharusnya aku 

mengeluh seperti itu, seakan-akan menyerah pada keadaan. Jika aku 

menyampaikan kata-kata itu ke ibu, berarti aku hanya seorang bermental tempe, 

kerdil. Aku sudah mengatakan aku akan bertanggung jawab atas pilihanku. Aku 

akan jadi orang sukses. Dan kini aku sedang berproses untuk sukses. Sebentar 

lagi, semua kesulitan akan berakhir.Bukankah Allah telah menjanjikan setelah 

kesulitan ada kemudahan?”.
19

 

 Kutipan novel Melukis Pelangi tersebut menjelaskan bahwa dikala 

menghadapi berbagai permasalahan dan kesulitan hidup harus  belajar untuk 

mengendalikan diri agar tidak tenggelam dalam sikap putus asa. Bahwa Allah 

telah berjanji kepada semua umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang sifatnya 

permanen, Allah berjanji bahwa dibalik semua kesulitan yang kita rasakan 

didunia ini sebagaimanapun beratnya pasti suatu saat Allah akan datangkan 

kemudahan, seperti pada firman Allah dalam surat Al-insyrah: 

   

“Karena sesungguhngguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.( Al-Insyah:5&6) 
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4) Perintah Menutup Aurat 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Aku bisa seperti sekarang ini dari jilbab 

yang mengikat dileherku. Jilbab inilah yang menyadarkan bahwa bacaan Al-

Qur‟anku masih berantakan. Dengan jilbab ini aku menyadari ilmu agamaku 

yang masih minim. Maka, tak ada pilihan lagi kecuali terus belajar mendalami 

Islam. Jika sudah seperti sekarang, apa itu berarti hati ini sudah terjilbab? 

Hanya Allah yang Maha tahu. Sederhananya, satu hal yang aku imani, bahwa 

Al-Qur‟an adalah pedoman hidup manusia dibumi ini. Dan perintah menutup 

Al-Qur‟an tertulis jelas disana jauh sebelum kita diciptakan”.
20

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa perintah menutup aurat telah tertulis 

jelas dalam Al-Qur‟an yang merupakan pedoman hidup manusia di muka bumi. 

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 

                  

        

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan 

pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

selalu ingat”.(QS Al-A’raf:26) 

Berdasarkan ayat ini sebagai wanita muslimah diperintahkan untuk 

menutup auratnya dengan menggunakan pakaian takwa sebagai tanda taat 

terhadap perintah Allah SWT. 
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5) Identitas Muslimah  

Kutipan novel Melukis Pelangi  “Ya, Jilbabku identitasku. Siapa saja 

yang melihatku akan segera tahu bahwa aku seorang muslimah. Jilbabku juga 

pelindungku.Ia melindungiku dari masuknya makanan haram ke tubuh ini, ia 

melindungiku dari pekerjaan-pekerjaan yang beresiko untuku, ia melindungiku 

dari pelecehan, tatapan lelaki yang membahayakan, dan objek khayalan”.
21

  

Inilah perintah yang menjadi identitas seorang muslimah untuk selalu 

mengenakan jilbab di manapun dirinya berada, jilbab menjadi terjaganya wanita 

dari perbuatan zina. Jilbab juga merupakan pelindung seorang wanita baik di 

dunia maupun di akhirat kelak,  Allah swt. memerintahkan muslimah berhijab 

juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu 

sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali sebagai seorang muslimah . 

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi: 

               

             

       

“Hai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan 

istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.Al Ahzab: 59 
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6) Terus Memperbaiki Diri 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Dimulai dengan jilbab, tak henti-

hentinya aku berdo‟a kepada-Nya untuk senantiasa  menuju-Nya. Dimulai 

dengan jilbab, sedikit demi sedikit aku memahami ayat-ayat Allah yang dulu 

kudustakan. Aku menjadi sedemikian tertarik untuk mempelajari agama Allah. 

Aku tahu bahwa amal membutuhka n ilmu agar ia menancap kuat dihati. Aku 

begitu bersemangat untuk membaca buku dan mengikuti pengajian. Aku begitu 

bersemangat untuk terus memperbaiki diriku”.
22

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa wanita berjilbab harus diiringi 

dengan belajar memperbaiki ahklak, belajar apa saja yang dicintai Allah dan 

yang dibenci-Nya, mempelajari Al-Qur‟an dan mengamalkanya. Karena jilbab 

merupakan langkah awal untuk terus mendekat kepada Allah SWT. Allah SWT 

berfirman: 

          

        

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap 

diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 

Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.( QS Az 

Zumar:53) 

7) Sakit Sebagai Pelebur Dosa 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Allah mempunyai cara sendiri untuk 

menunjukan betapa dia mencintai hamba-Nya. Allah memberikan kesempatan 

kepada ibuku untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sakit itulah pembersih 

dosanya. Seperti sabda Rasulullah Saw,” apabila seorang mukmin tertimpa 
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musibah berupa penyakit, keletihan, mual, kesedihan serta kesusahan, Allah 

akan melebur dosa perbuatan jeleknya dengan musibah tersebut.” (HR 

Muslim)”.
23

 

 Kutipan tersebut menjelaskan hikmah terpenting sebab diturunkannya 

sakit dan musibah oleh Allah SWT. Allah mempunyai cara sendiri untuk 

menunjukan kecintaan kepada hamba-Nya. Hikmah dibalik sakit dan musibah 

adalah Allah memberikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosanya, 

sebagaimana diterangkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dalam 

sabdanya: 

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, 

melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti 

pohon yang mengugurkan daun-daunnya”. (Shohih Bukhari Muslim)  

8) Tugas Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Hatiku bergetar saat memainkan adegan 

ini.Dua wanita ini berkomitmen memberikan kontribusi bagi pesantrenya dan 

bercita-cita membangun masyarakat. Keduanya menyadari kewajibanya sebagai 

hamba Allah sekaligus khalifah dimuka bumi ini untuk melaksanakan tugas 

sesuai kemampuan mereka masing-masing. Kedua wanita ini memiliki 

komitmen untuk menegakan ajaran-ajaran Allah.
24

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki 

dua peran dan fungsi yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka 

bumi. Manusia yang ditugaskan untuk saling menyayangi, saling menjaga , 
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saling menolong terhadap sesama dan saling mengingatkan dalam kebaikan. 

Manusia memiliki tugas untuk memperjuangkan agama-Nya, serta 

menyebarkan kebaikan  kepada seluruh makhluk di muka bumi. Tugas manusia 

juga untuk bekerjasama dalam menegakan ajaran-ajaran Islam. 

9) Tawwadhu‟ 

Kutipan novel Melukis Pelangi  mengingatkan kepada kita bahwa ketika 

seseorang semakin bertambah ilmunya maka agar semakin bertambah pula 

sikap tawadhu‟ dan kasih sayangnya. Dan setiap kali bertambah tinggi 

kedudukan dan posisinya maka semakin bersikap rendah hati baik kepada Allah 

maupun terhadap sesamanya menyadari akan segala nikmat yang didapatnya 

adalah dari Allah SWT maka akan mendapatkan surga. Sebagaimana firman 

Allah SWT yang berbunyi: 

             

    

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang 

jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan.(QS: Al-Furqaan Ayat: 63) 

10) Hijrah 

Kutipan novel Melukis Pelangi “Hari demi hari Allah 

menuntunku.Sampai kemudian aku berhijrah. Aku  berpindah dari sesuatu yang 

buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Kurasa semua orang pasti ingin 



128 
 

berhijrah, karenab setiap manusia fitrahnya adalah baik. Berpindah kearah yang 

lebih baik pastilah tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan”.
25

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa adakalanya ketika seseorang sedang 

berhijrah dari suatu keburukan menuju keadaan yang lebih baik harus 

mengorbankan sesuatu yang menjadi miliknya, bisa berupa harta, keluarga, 

impian, cita-cita, pekerjaan dan lain sebagainya oleh karenanya Allah swt 

menjanjikan kepadanya keadaan yang lebih baik dan rizki yang banyak. Hal ini 

Sesuai dengan Firman Allah SWT: 

             

          

   

 “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di 

muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. 

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada 

Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai 

ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. 

Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An 

Nisa:100) 

  11) Menghormati Orang Tua 

Kutipan novel Sejuta Pelangi lewat tokoh Iffah menceritakan banyak cara 

menghormati orang tua  salah satunya dengan menghargai masakan ibunya 
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“Makan keluar, yuk! Di resto mana gitu.. pusing habis ujian!‟‟ ucap Anya 

kepada kami berdua. Akupun mengiyakan. Kami butuh refreshing setelah 

berjam-jam tadi berkutat dengan soal-soal ujian yang membuat kepala ini terasa 

berat. Sepert biasa, Iffah menggeleng. 

“Ibumu sudah masak lagi?” tanya Anya 

Iffah mengangguk. 

“Emang kamu nggak bosan, makan masakan ibu terus?” tanya Anya lagi. 

Iffah diam dan tak menjawab. 

“Masakan ibumu enak banged ya? Enakan mana sama masakan restoran?”tanya 

Anya mencecar. Nisa hanya tertawa kecil. 

Aku traktir, deh!” ujar Anya tak sabar. Iffah tetap menggeleng. Aku sudah bisa 

menduga jawabanya. 

“Aku nggak tega...ibuku sudah masak”,ucapnya singkat. 

Anya menghela nafasnya tanda pasrah karena tak juga berhasil membujuk 

Iffah. Iffah memang paling enggan kalau diajak makan di luar. Iffah hanya mau 

makan diluar kalau ibunya memberi tahu jawaban ibunya tidak memasak hari 

itu. 

Kalaupun pada akhirnya Iffah harus “mengalah” dan mengikuti teman-temanya 

untuk makan bersama diluar, Iffah akan mencicipi makanan sedikit saja. Dia 

sengaja tidak membiarkan perutnya kenyang, karena ia akan menikmati 

masakan ibunya dirumah.”
26

  

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal shaleh yang 

mulia bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al Quran tentang keutamaan 

berbakti pada orang tua. Allah  berfirman: 
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua.”(QS An 

Nisa:36) 

Di dalam ayat ini perintah berbakti kepada dua orang tua disandingkan 

dengan amal yang paling utama yaitu tauhid, maka ini menunjukkan bahwa 

amal ini pun sangat utama di sisi Allah SWT.  

12) Peduli Dengan Sesama 

 “Saat itu aku bisa melihatnya dengan jelas. Bapak itu lumpuh, tapi dia 

tetap berdagang, mencari nafkah tanpa menggadaikan harga diri. Sikapnya 

membuatu kagum bercampur haru melihatnya. Kau tau yang lebih 

mengejutkanku lagi? Bapak itu menghampiri pengemis yang tadi ku beri uang 

receh, lalu ia mengeluarkan uang dari sakunya sebesar 20 ribu rupiah dan 

memberikanya kepada pengemis itu seraya berkata”,Bapak belum makan,kan? 

Ini uang buat bapak makan, sisanya untuk bapak sarapan besok.”
27

 

Kutipan novel Sejuta Pelangi tersebut menjelaskan bahwa manusia harus 

memiliki sikap saling peduli terhadap sesamanya. Bentuk kepedulian itu dapat 

bermacam-macam salah satu caranya seperti yang dicontohkan oleh seorang 

bapak yang lumpuh namun tetap memiliki rasa empati yang tinggi terhadap 

sesama dengan cara saling berbagi. 

Islam pun mewajibkan setiap umatnya untuk senantiasa berbuat baik 

kepada sesama manusia, sebagaimana banyak diterangkan dalam ayat 

Al,Qur‟an, hadis, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para 

sahabat. Hubungan dengan sesama manusia ini dalam Islam dikenal dengan 

istilah hablumminannas. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan 
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hablumminannas dengan sebaik-baiknya. Agar kehidupan bersama ini 

terbangun harmonis. Wujud perbuatan baik terhadap sesama itu salah satunya 

dengan saling berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. 

              

        

 “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(QS An Nahl:90) 

13) Bermanfaat Bagi Orang Lain 

Kutipan novel Sejuta Pelangi menceritakan lewat Prof Helmi sosok yang 

selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain meski dalam 

keadaan sakit sekalipun. 

“Suatu hari aku pernah iseng bertanya kepada Prof. Helmi: “Prof, apa motivasi 

anda menjadi profesor?” Beliau menjawab singkat “saya ingin bermanfaat bagi 

orang lain”.  

Keinginanya untuk sembuh dan berumur panjang juga karena ia ingin bisa 

selalu bermanfaat bagi orang lain. Sebetapa pentingkah cita-cita “bermanfaat 

bagi orang lain”itu hingga beliau menjadikanya sebagai suntikan semangat 

dalam melakukan segala hal dalam hidupnya”.
28

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa seseorang yang  lebih banyak memberi 

dari mengambil manfaat dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang 

seperti ini kita sebut orang yang terbaik di antara kita.  
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Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 

lainya.” (HR. Ath Thabarani) 

Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. 

Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk 

kebaikan diri kita sendiri. Allah SWT berfirman:  

      

 “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri 

kalian sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi 

kalian sendiri.” (QS. Al-Isra:7) 

14) Keutamaan Menuntut Ilmu 

Kutipan novel Sejuta Pelangi menceritakan orang-orang yang begitu 

bersemangat dalam menuntut ilmu lewat tokoh Siwi dan Dimas  yang memiliki 

kekurangan fisik namun mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai 

meraih cita-cita.
29

 Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan banyak 

sekali keutamaan orang- orang yang menuntut ilmu. “Dengan ilmu manusia 

mempunyai pengetahuan dan dengan pengetahuan, manusia dapat membangun 

peradaban. Ilmu adalah cahaya yang menyinari  sarana kebaikan.  

Sebagai balasanya Allah SWT berjanji akan meninggikan derajat orang-

orang yang berilmu. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi: 
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 “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS Al 

Mujadillah :11) 

15) Mencintai Karena Allah 

Kutipan novel Sejuta Pelangi “Ia meninggalkanmu? Mengapa bisa?” 

tanyaku pelan takut kalau pertanyaanku ini salah. 

“Aku mencintai Allah, karena itu aku mencintainya...”, ucapnya seraya 

tersenyum.
30

 

Kutipan ini menganjurkan agar saling cinta karena Allah . Mencintai 

hanya untuk mengharapkan Ridho Allah SWT. Agar cintanya kelak  sampai 

menghantarkan ke surga. Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah r.a 

pula, katanya Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman pada hari kiamat”Manakah 

orang-orang yang saling cinta-mencintai karena keagunanKu? Pada hari 

ini mereka itu akan Aku beri naungan pada hari tiada naungan 

melainkan naunganKu sendiri”. (Riwayat Muslim) 

16) Kasih Sayang Terhadap Sesama 

Kutipan novel Sejuta Pelangi “Kasih sayang adalah sebuah kata yang tak 

asing di telinga kita. Islam adalah agama rahmatan lil „alamin melimpahkan 

kasih sayang kepada seluruh makhluk dimuka bumi. Islam sangat menekankan 

agar umatnya selalu berbagi kasih sayang. Sebagaimana disinggung dalam 
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sebuah hadist,”seorang mukmin dengan mukmin lainya itu bagaikan satu 

bangunan yang saling menguatkan satu sama lain” (Al-Hadist)”.
31

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan agar kita menjaga 

ikatan persaudaraan dan kasih sayang terhadap sesama. Supaya hidup manusia 

itu penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. Dan harus 

menyeimbangkan dirinya dengan mencintai dan menyayangi sesama manusia. 

Begitu besar dan luas cerminan sikap kasih sayang yang diajarkan Islam kepada 

umat manusia, tidak hanya untuk golongannya sendiri, tetapi untuk seluruh 

makhluk di muka bumi ini, dan inilah yang disebut rahmatal lil alamin 

17) Bersyukur 

Kutipan novel Sejuta Pelangi “Dengan mengunjungi mereka, aku akan 

merasa bersyukur, aku akan merasa bahagia. Ya, sejatinya bukan bahagia yang 

membuat kita bersyukur, melainkan bersyukur yang membuat kita semakin 

bahagia. Kebahagiaan akan selalu ada pada jiwa-jiwa yang bersyukur”.
32

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Sudah sepantasnya seorang hamba 

selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Karena rasa 

syukur yang ditanamkan akan menghadirkan kebahagian dalam hati, seperti 

apapun peran yang Allah berikan dalam skenario-Nya. Orang yang bersyukur 

akan melihat segala karunia yang ia miliki, lalu ia akan merasa bahagia. Karena 
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dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

         

  

 “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih"(QS Ibrahim:7) 

 Sampai kapan pun manusia sebagai seorang hamba tidak akan bisa 

menghitung nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman: 

   

 “ Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS An Nahl:18) 

18) Mencintai Rasulullah 

Kutipan novel Sejuta Pelangi “Cintakah kau kepada nabi-Mu? Pertanyaan 

ini menghampiriku beberapa tahun silam. Bibirku mengucapkan iya. Namun 

perbuatan dan hatiku tidak menunjukan demikian. Siapa idolamu? Meluncurlah 

nama Rasulullah Saw. Dari lisanku. Namun ketika ditanya apa yang 

membuatku mengidolakanya, aku hanya mampu menjawab,” karena Nabi 

Muhammad Saw, adalah utusan Allah yang mengenalkan manusia kepada 

penciptanya.”
33

 

Kutipan tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Mencintai 

Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan semuanya 
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mengaku ingin mencintainya, namun tidak semua pengakuan cinta dianggap 

benar . Oleh karena itu diperlukan bukti dan tanda yang dapat dijadikan 

kebenaran pengakuan cinta Rasulullah SAW, sebab bila pengakuan tidak 

dibuktikan, maka tentulah banyak orang membuat kerusakan dengan 

pengakuan-pengakuan dusta. mereka yang mengekspresikan cinta kepada Nabi 

dengan  amalan-amalan yang  dicontohkan oleh Nabi. Banyak mengingat dan 

menyebutnya dengan bersholawat dan salam kepada beliau. Sebagaimana 

Firman Allah yang berbunyi: 

                 

    

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 

dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (QSAl-Ahzaab:56) 

 

19) Pemuda Pemimpin Masa Depan 

“Seperti yang di sampaikan  Imam Sudais  dalam khutbah jum‟at hari ini 

membahas tentang krisis yang dialami oleh para pemuda Islam akibat jauh dari 

sikap-sikap yang diajarkan Rasulullah. Mengapa Sudais menekankan betapa 

pentingnya pemuda ini? Karena sesungguhnya realita pemuda masa kini 

menunjukan hari esok suatu bangsa, kemajuan dan kehancuran suatu bangsa 

banyak ditentukan oleh sikap dan peran pemuda.
34

  

 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya tersebut menjelaskan bahwa 

pemuda mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan bangsa 
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dan agama. Pemuda adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa 

depan Negara dan tumpuan agama yang akan berjuang demi kejayaan Islam 

dimasa yang akan datang. Penyair Arab mengatakan “Pemuda hari ini adalah 

pemimpin esok hari”.  

Mengingat betapa pentingnya peranan generasi muda dalam 

pembangunan bangsa ini  Allah SWT berfirman:  

               

    

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar.” (QS An Nisa:9) 

 

20) Meluruskan Niat 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Allah menciptakan jin dan 

manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya dan ibadah adalah melakukan 

apapun dengan niat karena Allah “.
35

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa Pengaruh niat dalam ibadah seorang 

muslim begitu besar. Karena suatu amalan akan bergantung kepada niatnya, dan 

seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas niatnya.  
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“Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat dan bahwasanya apa 

yang diperoleh oleh  oleh seseorang adalah adalah sesuai dengan apa 

yang diniatkanya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan RasulNya, 

maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang 

hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan 

dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkanya  

dalam hijarahnya ” HR Bukhari Muslim) 

Dalam beribadah kepada Allah hendaklah memurnikan niatnya hanya 

kepada Allah semata. Allah SWT berfirman: 

              

      

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian itulah agama yang lurus .”(QS Al Bayyinah:5) 

Niat mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki tujuan lain kecuali 

mengharapkan ridha Allah, dan mengharapkan amal pahala. Sehingga suatu 

amalan walaupun itu merupakan kebaikan, namun jika tidak disertai suatu 

niatan untuk mendapatkan ridha atau mendekatkan diri kepada Allah, maka 

amal tersebut menjadi sia-sia semata atau tidak akan membuahkan pahala, 

terkecuali mungkin hanya mendapatkan pujian dari sesama manusia. 
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21) Keutamaan Mempelajari Bahasa Arab 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Aku bisa berbahasa Arab 

Amiyyah, tapi ketika aku membaca buku, aku tidak mengerti maksudnya, 

karena yang dipakai adalah bahasa Arab Fushah. Yah, menurutku semua orang 

Islam wajib belajar bahasa Arab. Tahun kenapa? Karena Allah telah 

menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur‟an, sebagai mana firman Allah 

Ta‟ala, sesungguhnya Kami menurunkanya berupa Al-Qur‟an dengan 

berbahasa Arab,agar kamu memahaminya,”Jawab Azizah.
36

 

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya mempelajari bahasa 

Arab karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur‟an. Kitab suci Al-Qur‟an 

diturunkan dengan bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman: 

             

  

“Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan 

Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian 

dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu 

menimbulkan pengajaran bagi mereka”.(QS Thaha:113) 

 

Sudah sepantasnya sebagai kaum muslimin mempelajari bahasa Arab. 

Dengan mempelajari bahasa Arab diharapkan seorang muslim dapat memahami 

kandungan kitab sucinya dan lebih mencintainya. Karena dengan mempelajari 

bahasa arab mempermudah umat muslim untuk memahami agama Allah dan 

menegakan syiar-syiar agama. Lebih dari itu, diharapkan seorang muslim 

mendapatkan istiqamah dan teguh di atas agamanya. 
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22) Berlomba-Lomba Dalam Kebaikan 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Teman-temanku di kelas ini 

menularkan energi semangatnya kepadaku ketika aku merasa malas 

menghafalkan kosa kata karena aku harus mencari dulu kata-katanya. Aku jadi 

ingat semagat mereka. Ku ingat wajah-wajah mereka dan bersungguh-sungguh 

dalam belajar. Aku tak boleh kalah! Fasta biqul khairat. Berlomba-lomba dalam 

kebaikan!
37

 

 

Kutipan ini mengajak kepada kita semua untuk dapat meningkatkan nilai 

ketakwaan kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai kebaikan. Berlomba 

kepada kebaikan mengandung ajakan agar seseorang berusaha dan bersemangat 

menjadi orang pertama yang berbuat kebaikan. Kebaikan hendaknya dilakukan 

dengan tekad yang teguh dan terus menerus. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                

      

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap  

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di 

mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 

(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (Al Baqarah:148) 

Jadi memang siapa lebih cepat dalam mengerjakan kebaikan maka ia 

lebih baik dari yang lainya dan karenanya disukai oleh Allah SWT. 

23) Berbagi Ilmu 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Moona mengajar setiap hari, 

kecuali kamis dan jum‟at setiap ba‟da ashar sampai magrib.   Biasanya setelah 

pulang mengajar, Moona ke Masjidil Haram untuk mengajariku.Betapa mulia 
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wanita yang satu ini. Ringan sekali dalam menyampaikan ilmu kepada orang 

lain. 

Ya, ilmu memang harus disampaikan. Rasulullah pernah bersabda,” Barang 

siapa berilmu kemudiian tidak membaginya, pada hari kiamat ia akan diikat 

dengan tali-tali yang terbuat dari api neraka.” Berbagi ilmu tentu bermanfaat 

sekali baik untuk diri kita sendiri mau pun untuk orang yang mendapat ilmu 

kita”.
38

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa Ilmu yang telah Allah anugerahkan 

kepada kita, bukan semata-mata untuk kepentingan kita belaka. Ada amanah 

dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, seperti yang 

dicontohkan Moona. Caranya, bisa dengan mengamalkan ilmu kita untuk orang 

banyak, bisa juga dengan cara mengajarkannya kepada orang lain, dan bisa juga 

berbagi melalui media massa. Bagaimana pun, Rasulullah pernah bersabda: 

 

“Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat.” 

 Dalam hadist tersebut, Rasul mengingatkan kita untuk selalu berbagi ilmu 

yang kita miliki, meskipun hanya sedikit. Tidak melihat kuantitas ilmu yang 

dibagi, tetapi seberapa besar usaha kita untuk membagi ilmu yang kita miliki. 

Tentunya dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan ilmu juga dapat 

menjadikanya sedekah yang utama. Sebagaimana sabda Rasulullah: 
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“Sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu 

kemudian ia ajarkan ilmu itu kepada sudaranya muslim”.(HR Ibnu 

Majah) 

Keutamaan berbagi ilmu, ilmu yang bermanfaat akan menemani kita di 

alam kubur nanti, sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh 

Muslim: “Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 

tiga, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang 

mendoakannya.” 

24) Keutamaan Menghafal Al-Qur‟an 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Orang yang yang membaca atau 

menghafal Al-Qur‟an dan mengamalkan isinya adalah keluarga Allah  dan 

orang-orangyang istimewa bagi Allah. Mereka bisa memberikan syafaat untuk 

sepuluh anggota keluarganya apabila mereka semuanya telah ditetapkan masuk 

neraka. Seperti yang juga kita ketahui bersama, balasan Allah Swt diakhirat 

tidak hanya bagi para penghafal dan ahli Al-Qur‟an, namun cahayanya juga 

menyentuh kedua orang tuanya, dan ia dapat memberikan sebagian cahaya itu 

dengan berkah Al-Qur‟an. Dari Buraidah, Rasulullah Saw bersabda,”Siapa 

yang membaca Al-Qur‟an, mempelajarinya dan mengamalkanya, maka 

dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat, cahayanya seperti cahaya 

matahari, kedua orantuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan), yang tidak 

pernah didapatkan di dunia”.
39

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa Al-Qur‟an adalah kemuliaan yang paling 

tinggi. Al-Quran adalah kalam Allah Swt. Al-Qur‟an adalah kitab yang 

diturunkan dengan penuh berkah, Al-Qur‟an memberikan petunjuk manusia 

kepada jalan yang lurus. Alangkah indahnya bila kita tidak hanya sekedar bisa 

membaca Al-Quran, tetapi juga menghafalnya dan mengamalkannya. Banyak 
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hadits Rasulullah Saw yang mendorong untuk menghafal Al-Qur‟an atau 

membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang individu muslim tidak 

kosong dari sesuatu bagian dari kitab Allah Swt. Al-Qur‟an akan menjadi 

penolong (syafa‟at) bagi penghafal . 

Dari Abi Umamah ra. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Bacalah olehmu Al Qur’an, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi 

syafa’at pada hari kiamat bagi para pembacanya (penghafalnya)”.(HR. 

Muslim) 

25) Kewajiban Berdakwah 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya Aku baru mengetahui, dakwah 

bukan hanya tugas para ustad dan ustadzah, dakwah bukan pula hanya 

berbentuk ceramah diatas podium, tapi dakwah adalah tugas hamba yang 

mengaku Allah sebagai Tuhanya. Apa itu dakwah? Kapan harus dilakukan? 

Mengajak kepada kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan 

oleh Allah,itulah dakwah”.
40

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa kewajiban berdakwah tidak hanya tugas 

seorang ustadz atau mubaligh saja tetapi dakwah dilakukan oleh seluruh 

anggota masyarakat  sebagai penghuni alam semesta.Sebagaimana firman Allah 

SWT:  

              

      

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari 
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yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.( QS Ali 

Imron:104) 

Dalam konsep Islam, setiap muslim sesungguhnya adalah juru dakwah 

yang mengemban tugas untuk menjadi teladan moral ditengah masyarakat. 

Adapun tugas dakwah itu mencakup pada dua aspek yaitu  Amar makruf 

(mengajak kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran). 

26) Persahabatan dan Persaudaraan 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya “Kita ini laksana satu bangunan 

yang harus saling memperkuat. Seperti halnya semen, besi, pasir bebatuan yang 

keberadaanya saling mendukung menyempurnakan dinding. Begitupun seperti 

keberadaan fondasi, tiang, dinding, dan atap mutlak diperlukan demi tetap tegak 

dan kokohnya suatu bangunan. Sungguh indah kita semua bisa bersatu, saling 

menyayangi dan mengasihi, saling mendukung, saling membantu, demi 

kesejahteraan umat dan kejayaan Islam”.
41

 

Kutipan ini menggambarkan betapa indahnya ukhuwah Islamiyah yang 

terjalin antara Oki dan sahabat-sahabatnya ketika menuntut ilmu di Ummul 

Qura‟. Persaudaraan yang tulus ini akan melahirkan rasa kasih sayang yang 

mendalam pada jiwa setiap muslim dan mendatangkan dampak positif, seperti 

saling menolong, mengutamakan orang lain, dan mudah memaafkan. Begitulah 

sebuah persaudaraan. Saling menjaga dalam kebaikan, saling menguatkan 

ketika yang lain lemah, saling menasehati, saling menyayangi, saling mengasihi 

dan saling mencintai. Sebagaimana kata Rasulullah “seorang mukmin bagi 

mukmin lainnya laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkan”. 

(Muttafaq Ilaih). 
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27). Hikmah Datang Kemajelis Kebanggaan Allah SWT 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya“Rasul pernah mengatakan, 

beruntung sekalian orang yang rajin dan istiqamah hadir di majelis-majelis ilmu 

dan zikir. Tidaklah suatu kaum duduk membaca Al-Qur‟an, lalu mengkajinya 

dan berzikir, kecuali akan menyita perhatian para malaikat, terliputi ketenangan 

dihatinya, ditenggelamkan dalam lautan rahmat-Nya dan semakin dimasyurkan 

namanya dihadapan makhluk Allah. Kalian tahu apa saja hikmah yang di dapat 

oleh orang-orang yang menghadiri majelis kebanggan Allah dan Malaikat-Nya 

itu? Tanya Laila. 

“Tentu saja ilmu mereka semakin bertambah, iman terjaga dan bertambah kuat 

dan sebagai sarana untuk berkumpul orang yang shaleh”, sahut Taqdes. 

“Insya Allah, orang-orang yang gemar hadir dimajelis zikir atau ilmu adalah 

para perindu, pemburu kasih sayang, dan ridha Allah. Nabi Saw bersabda, Saat 

orang-orang shaleh berkumpul dan menyebut Allah, malaikat mengepakan 

sayapnya dan menaungi mereka dengan untaian do‟a, Ya Allah, rahmati mereka 

dan ampuni mreka.”Mbak Taqi menambahkan. 

“Ya, aku teringat sebuah Hadis,‟seruku,” Allah menurunkan sakinah 

kedalam majelis zikir, dan para malaikat akan mengerumuni majelis itu. 

Rahmad Allah akan diturunkan kepada mereka, serta nama mereka akan 

disebut-sebut oleh Allah di Arsy-Nya”.
42

 

 

Kutipan ini menjelaskan Ada banyak hikmah yang didapatkan dengan 

sering duduk berbaur dalam lautan manusia yang berzikir dan menuntut ilmu.  

Inilah yang akan kita dapati dengan menghadiri majelis kebanggaan Allah dan 

malaikat-Nya.Salah satunya  Ilmu dan pengetahuan kita semakin bertambah. 

Hal yang tidak bisa dimungkiri adalah sering kali masalah menghimpit kita dan 

sulit menemukan cara menyikapi dan penyelesaiannya. Boleh jadi lantaran 

keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita. Dengan hadir di majelis ilmu dan zikir, 

berarti ada upaya menambah informasi dan ilmu. 
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28) Saling Memberi Hadiah 

Kutipan novel Cahaya Diatas Cahya “Bukankah Islam mengajarkan 

penganutnya untuk saling memberi hadiah agar saling menyayangi? 

Hadiah atau hibah adalah pemberian suatu barang dari pemiliknya kepada 

orang lain tanpa disertai imbalan. Tujuan hadiah adalah untuk mengikat atau 

menimbulkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hadiah. Islam 

mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghargai orang lain termasuk dalam 

perkara pemberian hadiah.  

 
“Hendaklah kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling 

mencintai”. 

 

Hadits diatas merupakan bukti bahwa pemberian hadiah adalah bagian 

dari syariat islam. Bahkan melakukannya dapat mendatangkan pahala dan 

menimbulkan kasih sayang diantara kaum muslimin. jika suatu kaum telah 

saling menyayangi maka persatuan diantara mereka akan semakin menguat. 

29) Bukti Keimanan 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “Jauh aku merenungi masa remajaku: 

Apa,ya, yang membuat aku sulit sekali mengenakan jilbab? Padahal aku sudah 

mengetahui semua perintah wajib-Nya, aku tahu aturanya, aku tahu juga 

ancaman bagi yang nggak mau memakainya.  Usut demi usut ternyata yang 

paling bermasalah adalah iman kita.  Iman itu letaknya di dalam dada kita,” 
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yaitu sebuah Keyakinan dalam diri kita. Keyakinan kita  kepada Allah, pemilik 

diri ini dan penguasa seluruh alam semesta”.
43

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba hendaknya 

dengan segera dan tidak menunda-nunda apa yang telah diperintahkan oleh 

Allah. Wujud  Keimanan seorang hamba kepada Allah SWT diukur dangan 

kecepatannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan atasan tersebut. 

Karena itu sebagai hamba, manusia yang beriman kepada Allah wajib segera 

mungkin melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan sekuat 

kemampuannya.  

             

          

        

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-

Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara 

seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka 

mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): 

"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali" 

(Albaqarah:285). 
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30) Wanita Sholehah 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “Manakah yang lebih indah: mutiara 

yang tertutup rapi di dalam karang atau mutiara yang tercecer di lautan? Bagi 

para nelayan, mereka tetap akan mengambil dua jenis mutiara tersebut, tapi 

mereka akan membedakanya saat menjualnya di pasaran. Mutiara yang tertutup 

rapat di dalam  karang, dalam kegelapan pun akan terlihat kemilaunya dan 

dipasaran akan akan dihargai mahal. Ia diburu oleh rang-orang kaya untuk 

dijadikan perhiasan paling berharga. Dipajang di etalase yang terkunci rapat, 

tidak bisa dijamah sembarang orang, disimpan pun dalam kotak yang aman, dan 

hanya dikenakan sebagai perhiasan untuk acar-acara khusus. Sementara mutiara 

yang tercecer, ia tetap laris dijual dipasaran, namun harganya murah, dibeli oleh 

sembarang orang, dan dijadikan perhiasan biasa. 

Saudariku, seperti itulah logika sederhana bagi seorang Muslimah yang 

menutup auratnya dengan sempurna, yang hanya setengah sempurna, dan juga 

yang tidak sama sekali menutupnya. Tak salah jika dalam sebuah hadisnya, 

Rasulullah Saw mengatakan,” sebaik-baik  perhiasan dunia adalah wanita 

shalehah”.
44

  

Kutipan ini mengambarkan bahwa alangkah indahnya jika setiap 

muslimah yang senantiasa menutupi auratnya dan menjaga hijabnya. Wanita 

shalihah adalah idaman setiap orang. Harta yang paling berharga, sebaik-baik 

perhiasan. Nabi Shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

 

”Dunia seluruhnya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia 

adalah wanita yang sholihah”. shohih Muslim/17) 

  31) Peran Wanita Shalehah 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “Wanita dalam Islam memegang 

peranan penting dalam membangun masyarakat yang beradab,Ya, Islam  

mengarahkan agar wanita menjadi subjek dalam proses pembangunan umat, 
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karena tugas mendidik anak sesuai ajaran Islam adalah peran seorang wanita 

tentu tanpa menghilangkan peran laki-laki. Apabila seorang wanita memiliki 

Akhlak baik, tentu ia akan terampil mendidik anak-anaknya menjadi baik 

sehingga keluarga pun menjadi baik dan umat juga menjadi baik”.
45

 

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa kehadiran seorang wanita sholehah dalam 

sebuah keluarga senantiasa membawa kesenangan terhadap suami, anak-anak 

dan semua keluarga. Ini menunjukkan betapa posisi wanita sangat signifikan 

atau sangat menentukan baik-buruknya sebuah keluarga. Terlebih betapa 

penting peranya sebagai seorang ibu. Seorang ibu seumpama sebuah madrasah 

atau sekolah. Jika seorang wanita mempersiapkan dengan baik, maka ia telah 

mempersiapkan generasi yang unggul. Dialah penentu sebuah perubahan besar 

bagi peradaban manusia. 

32) Menutup Aurat Sesuai Dengan Syariat 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “Sahabat, aku juga ingin berbagi 

denganmu tentang sebuah hadis yang kubaca kurang lebih 9 tahun silam, yang 

membuatku ketakutan dan memberi dorongan kuat untuk berhijab. Hadis itu 

menyebutkan bahwa ada dua golongan dari penduduk neraka suatu kaum yang 

memiliki cambuk seperti seekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita 

yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala seperti punuk unta 

yang miring (akibat hiasan dikepalanya)”.
46

 

Makna hadis tersebut sangatlah mendalam, terutama apabila kita 

mengkaji lagi tentang bagaimana menutup aurat sesuai dengan syariat. 

 Kutipan ini menjelaskan bahwa setelah mengenakan hijab ada baiknya 

kita menyempurnakan hijab kita sesuai dengan syariat agama Islam. Allah 

SWT berfirman: 

                                                           
45
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 “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. 

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, 

atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki 

mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera 

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak 

yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 

kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung”.(QS An Nur:31)  

Berdasarkan ayat ini wanita wajib menutupi dada dan lehernya dengan 

menggunakan khimar atau kerudung karena merupakan aurat seorang wanita. 
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“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 

dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.( Al Ahzhab:59) 

33) Tidak Berlebihan 

Kutipan novel Hijab I‟m In Love “Mengenakan pakaian bagus tanpa 

berlebihan bukan berarti sombong, melainkan sebagai rasa syukur akan nikmat 

yang diberikan Allah. Saudariku, Islam mengajak kita sebagai muslim secara 

keseluruhan untuk selalu berpenampilan bagus. Pakaian bagus itu bukan berarti 

yang mencolok, mewah, dan wangi., tapi pakaian yang baik, santun, rapi dan 

mengikuti syari‟at Islam. Ia aman , nyaman dan menyelamatkan di dunia dan 

akhirat.Dengan pakaian itu , kita di dunia menjadi terhormat dengan pakaian itu 

kita terbebas dari api neraka akhirat.
47

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa hendaknya diketahui, bahwa Islam sangat 

menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tampil rapi dan bersih dalam 

kehidupan sehari-hari.  Karena kerapian dan kebersihan ini, Rasulullah saw.  

Menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.  Artinya, orang 

beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan di mana dia 

berada.  Sabda Rasulullah saw. dari riwayat Abu Darda : 

 

 “Kebersihan merupakan bagian dari iman”.  

                                                           
47
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Pakaian yang kita kenakkan harus sesuai dengan tuntutan Islam dan 

sebaliknya disesuikan dengan situasi dan kondisi akan tetapi tidak 

diperbolehkan berlebih lebihan atau melewati batas yang wajar. Berhias secara 

berlebih-lebihan cenderung kepada kesombongan. Setiap muslim dan muslimat 

harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan 

kesombongan, baik dalam berpakaian maupun dalam berhias.  

Sebagaimana Allah berfirman: 

               

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS Al Isra:27) 

34) Pasrah dan Menerima Takdir 

Kutipan novel Dekapan Kematian menjelaskan bagaimana kepasrahan 

halim yang siap menerima takdir segala kemungkinan yang akan terjadi pada 

isterinya ketika mendengar ungkapan dari dokter. 

“Tapi... seperti bapak lihat kondisinya, hanya Tuhanlah penentu akhir 

semuanya. Kami mohon maaf”. Dia berkata dengan penyesalan.” Terus terang, 

untuk sembuh total, kita membutuhkan mukjizat”, lanjutnya. 

Aku mengangguk. “Saya.. mengerti, dokter. Terimakasih, dokter telah berusaha 

sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Hafsya. Insya Allah, saya telah siap 

mental apabila Allah berkehendak memanggilnya”.Mendengar kata-kata dokter 

itu, aku terdiam sejenak kukatakan kepadanya bahwa aku sudah pasrah, tawakal 

dan menerima takdir,”Insya Allah saya akan siap mental menghadapi 

kemungkinan seandainya istri saya dipanggil”.
48

 

                                                           
48
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Dalam menghadapi suatu ujian, kita tetap diwajibkan berikhtiyar 

semampu kita. Namun, setelah kita berikhtiyar sesuai kemampuan kita maka 

yang seharusnya dilakukan adalah hanya pasrah pada Allah. Pasrah berarti 

menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu artinya ada kekuatan yang diarahkan, 

yaitu kekuatan kembali kepada Allah, hanya mengikuti apa yang menjadi 

kehendak Allah, berserah mengikuti kehendak Allah. Hidup kita ini sudah 

digariskan atau dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Mengetahui musibah itu 

datangnya dari sisi (perbuatan) Allah SWT 

35) Sabar 

Kutipan novel Dekapan Kematian “Aku tersentak melihat begitu banyak 

pelayat datang. Benar-benar berjubel. Sebagian besar dari mereka terisak. 

Banyak dari mereka yang langsung memeluk atau menjabat tanganku. 

“Sabar ya, lim”. 

“Yang tabah, ya”. 

“Turut berduka cita”. 

“Turut berbelasungkawa”. 

Ada yang hanya mengusap pundak dan punggungku, tanpa tahu harus berkata 

apa”.
49

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa agar kita sabar dalam setiap cobaan dan 

ujian ,serta rela menerima ketetapan dari Allah. Demikian sikap seorang 

muslim menghadapi cobaan tersebut, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah 

SWT:  
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“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(yaitu) orang-

orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji´uun".( QS Albaqarah:155-156) 

             

 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS 

Albaqarah:153) 

36) Ikhlas 

Kutipan novel Dekapan Kematian “Aku ikhlas, ridha atas kepergianmu. 

Engkau telah mendahului menghadap Allah. Dik, aku pun akan menyusulmu 

suatu saat nanti”. 

Kutipan ini menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba harus  ikhlas 

menerima kepergian orang yang dicintainya, tidak meratapi kepergiannya 

secara berlebihan , tidak  menangis dan bersedih berlarut-larut sehingga dapat 

menimbulkan keburukan bagi dirinya.  Maka ketika itu pulalah  diharuskan 

untuk  menggenggam kesabaran atas takdir-Nya. Salah satu wujud ikhlas ketika 
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menghadapi musibah adalah degan ber-istirja‟ (mengucapkan Inna lillahi wa 

inna ilaihi raaji‟un). Sebagaimana Allah berfirman:  

               

           

           

   

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-

orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji´uun"(Sesungguhnya kami milik Allah & 

sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya). Mereka itulah yang 

mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk 

37) Do‟a Anak Yang Shaleh 

Kutipan novel Dekapan Kematian, keinginan Yati untuk menjadi anak 

yang shalehah dan senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal 

dunia.Agar dapat meringankan beban orang tuanya di akhirat “Sekarang yang 

bisa kulakukan adalah mendoakan mereka. Semoga aku tergolong anak 

shalehah yang  doanya bisa membantu meringankan beban orang tuaku di 

akhirat. Akan terus kuaplikasikan ilmuku.. 

Akan kuwujudkan harapan bapak untuk menjadi oran hebat dan berguna.. 

Janjiku pada bapak”.
50
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Kutipan ini menjelaskan bahwa ketika seorang meninggal dunia maka 

terputuslah amal perbuatanya kecuali tiga perkara sebagaima disebutkan di 

dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'anhu  bahwasanya 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, 

kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau 

anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim) 

 

Doa - doa anak Sholeh & Sholehah merupakan salah satu amalan yang 

tidak akan terputus meskipun manusia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, 

sebagai seorang anak sudah sepatutnya kita untuk selalu mendoakan kedua 

orang tua, saudara-saudara kita baik disaat mereka masih hidup maupun ketika 

mereka sudah meninggal dunia. 

38) Kematian Adalah Nasehat Terbaik 

Kutipan novel Dekapan Kematian “Benarlah kematian merupakan nasihat 

terbaik bagi mereka yang hidup, terutama bagi yang pernah selamat melewati 

sebuah peristiwa yang nyaris merenggut nyawa sepertiku. Ketika tiba waktuku 

kelak, akan kusambut kematian denggan sebuah persiapan yang sempurna”.
51

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa manusia akan selalu ditinggal mati oleh 

orang-orang yang dicintainya untuk bertemu Allah SWT. Diantara mereka ada 

yang meninggal diusia muda, ada juga yang diusia tua , bahkan kematian pun 

akan menghampiri kita sendiri ketika waktunya telah tiba. Maka hendaknya kita 
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mengambil nasehat atau pelajaran dari kematian itu sendiri. Kematian juga 

merupakan salah satu rahasia Allah SWT; tidak seorang manusia pun tahu 

kapan kematian akan datang menjemput dirinya. Karena itu, sudah selayaknya 

setiap Muslim tidak lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian 

sekaligus menghadapi kehidupan pasca kematian.Sudah semestinya kita 

mengevalusi diri dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan 

mempersiapkan bekal sebanyak mungkin.   

Ulama salaf berkata: 

 

“Cukuplah kematian sebagai pemberi nasehat”. 

           Mati sesungguhnya adalah sebuah nasihat yang tak berbicara yang dikirim 

Allah swt untuk kita, agar kita selalu ingat kepada-Nya, agar tertanam rasa takut 

di hati kita akan kematian itu, jika ia datang menjemput sementara kita masih 

bergelimang dosa dan maksiat. 

39) Mengingat Kematian 

Kutipan novel Dekapan Kematian “Sejak kematian Rizki, aku semakin 

banyak memikirkan kematian. Karena begitu mengguncang hati, aku sampai 

tidak bisa menikmati kesenangan duniawi lagi. Semua begitu semu rasanya. 
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Aku jarang tertawa dan malas melewatkan acara senang-senang dengan teman 

dan keluarga”.
52

 

 Kutipan tersebut menjelaskan bahwa sudah seharusnya kita banyak 

mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian akan melembutkan 

hati dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Dan akan terdorong sebaik 

mungkin mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak.Bahwa hidup di 

dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia 

berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada 

seorang pun yang dapat menghindar darinya Semuanya akan menemui 

kematian bila telah sampai ajalnya. Sebagaimana Allah berfirman: 

              

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu 

dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-

benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan”.(Al 

Anbiya:35) 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Perbanyaklah olehmu mengingat mati, maka sesungguhnya mengingat 

mati itu membersihkan dosa, dan berzuhudlah pada dunia (dunia jangan 

dicintai benar) maka jika kamu mengingatnya disisi orang kaya, tentu dia 

merusakanya, dan jika kamu mengingatnya disisi orang miskin tentu dia 

akan rela kepadamu dengan kehidupanmu”.(HR .Ibnu Abiddunia) 
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40) Kematian Itu Dekat 

Kutipan novel Dekapan Kematian, kisah kehilangan 10 buah hati yang 

bertubi-tubi dialami oleh Aisyah dan Hafidz. Sebagai manusia biasa, tentulah 

bersedih akan kematian anak yang diharapkanya. Aisyah merasakan kematian 

begitu dekat denganya. 

“Kematian begitu dekat dengan kehidupan manusia. Terkadang dada terasa 

sakit, sakit sekali menahan perasaan, serta menahan rindu kepada mereka yang 

telah pergi. Allahu Akbar. Sungguh, dengan mengingat kematian itu membuat 

kami berhati-hati dalam setiap langkah. Pembicaraan  mengenai kematian 

senantiasa terucap antara aku dan hafidz,  karena kami merasakan dekatnya  

kematian dengan hidup kami”.
53

   

Kita menganggap kematian itu berada pada posisi yang sangat jauh dari 

kita, padahal ia begitu dekatnya. Begitu dekatnya kematian itu dengan kita, 

hampir setiap saat ia melintas di hadapan kita. Kematian itu datang dengan 

caranya sendiri yang bermacam-macam. Kematian dapat menghampiri siapa 

saja dan dimana saja bagi yang dikehendaki Allah SWT. Sebagaimana Allah 

berfirman: 

            

      

          

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 

kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika 

mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi 
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Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: 

"Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya 

(datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang 

munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”.(QS 

An Nisa:78) 

 

Kematian juga sebuah kepastian, dalam arti, tak bisa dimajukan ataupun 

dimundurkan. Allah SWT berfirman: 

                 

            

 “Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak 

akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang 

melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang 

ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi 

mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan 

tidak (pula) mendahulukannya”.(QS An Nahl:61) 

 

B. Karakteristik Pesan Dakwah Dalam Novel-Novel Karya Oki Setiana Dewi 

Karakteristik pesan dakwah yang disampaikan Oki Setiana Dewi dalam 

novel-novelnya banyak menyampaikan tentang kisah-kisah based on true story 

dengan mengambil contoh-contoh orang yang memberikan kisah nyata dalam 

kehidupanya. Karena menurutnya dengan menggunakan true story akan  lebih 

banyak dibaca. Melalui sebuah cerita atau  kisah teladan, orang akan mudah 

sekali tergerak hatinya dan yang terpenting tidak terkesan menggurui. Hal ini 

sebagaimana teori di bab II salah satu estetika sastra Islami adalah adanya unsur 

amar ma‟ruf nahi munkar dengan tidak menggurui. 
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 Orang tidak akan merasa digurui ketika diberikan contoh-contoh kisah 

nyata kemudian di kombain dengan ayat Al-Qur‟an dan hadis. Kisah-kisah yang 

ia ceritakan cukup menggugah emosi, kadang-kadang sangat menggelitik dan 

mengharukan serta mengundang simpati. Dari situlah buku-bukunya dapat 

memberikan kita panduan bagaimana berlatih untuk berjuang dan terus berusaha 

mewujudkan mimpi serta mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang kita 

hadapi dalam kehidupan ini. Ia menulis dengan yang paling dekat dengan 

kehidupanya. Apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, itulah yang ia tuliskan 

dalam novel-novelnya. Sebagaimana diuraikan pada bab II bahwa selain Al-

Qur‟an dan sunah Rasul pengalaman-pengalaman hidup baik yang bersifat 

religius maupun pengalaman biasa dapat dijadikan sumber dalam 

menyampaikan pesan dakwah. 

Pesan yang disampaikan dalam novel-novel karya Oki Setiana Dewi 

banyak mengandung berbagai pesan dakwah. Banyak pesan yang disampaikan 

seperti dalam melukis pelangi tentang perjuangan hidup, Sejuta Pelangi kisah 

orang-orang sekitar yang juga berjuang tentang hidupnya, Cahaya diatas 

Cahaya tentang Ilmu,  Hijab I‟m In  Love tentang Hijab dan Dekapan Kematian 

tentang Kematian. 

ketika ditarik korelasinya dari novel satu sampai lima semuanya sama-

sama mengajak kita semua khususnya anak-anak muda untuk kembali lagi 

kepada Allah, untuk bergantung kepada Allah dengan masing-masing 

permasalahan yang dihadapi. 
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 Oki Setiana Dewi memberikan contoh secara langsung dalam novelnya 

bagaimana ketika ibunya sakit Oki hanya bergantung kepada Allah, ketika 

dokter memfonis umur ibunya hanya tidak akan lama lagi, Oki kembalikan lagi 

kepada Allah. Ketika dikatakan dengan jilbab kamu tidak akan jadi apa-apa, saat 

itu Oki hanya bergantung kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa 

menginterprensi kecuali Allah bahwa Allah maha Pemberi  rizki, pemberi 

kehidupan. Disitulah Oki mencontohkan secara langsung kepada pembaca 

bahwa ketika kita bergantung kepada Allah kita meninggalkan sesuatu karena 

Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. 

Adapun sasaran pembaca dalam novel-novel karya Oki Setiana Dewi 

adalah lebih spesifik kepada remaja atau anak-anak muda khususnya remaja 

wanita. Sebagaimana diuraikan di bab III salah satu alasanya ia merasa begitu 

prihatin ketika melihat banyak sekali anak-anak muda yang masa mudanya 

tidak diisi dengan kebaikan justru diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. 

Hal ini membuat ia tergerak untuk mengajak anak-anak muda agar mengisi 

masa mudanya dengan prestasi dan berkarya, dengan menyampaikan pesan-

pesan moral kepada pembacanya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal 

ini sejalan dengan makna dakwah yang dijelaskan di bab II yang ingin 

menyampaikan pesan moral dan ajaran yang sifatnya mendidik manusia agar 

menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Namun pada akhirnya setelah 
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buku-bukunya menjadi Nasional Best Seller ternyata  tidak hanya dibaca anak-

anak muda saja tetapi juga dibaca oleh berbagai macam kalangan.  

Kelebihan Oki Setiana Dewi adalah ia menuliskan dengan ringan 

peristiwa sehari-hari dan memberinya makna melalui perenungan ke dalam 

dirinya sendiri. Pembaca pun diajak untuk ikut larut dalam cerita yang 

ditulisnya. Sehingga pesan yang diperoleh akan lebih mudah diingat dan lebih 

berkesan. Hal ini sejalan dengan kelebihan dakwah melalui novel yang 

dijelaskan di bab II bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam novel memiliki 

efek psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan film dan radio yang 

hanya dikonsumsi  melalui indra pendengaran. Salah satu alasanya karena novel 

memiliki tingkat kedekatan (proximity) dibanding dengan media lain.    

Novel-novelnya ditulis dengan gaya bahasa yang ringan dan sederhana 

sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami bukan bahasa-bahasa yang berat, 

akan tapi tidak mengurangi muatan dakwahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

di bab II salah satu karakteristik pesan dakwah adalah memberikan kemudahan 

bagi penerima pesan. Memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan 

dakwah merupakan sesuatu yang dianjurkan bahkan menjadi tujuan syariat 

Islam, sebagaimana dijelaskan di Al-Qur‟an “Allah menghendaki kemudahan 

bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Albaqara:185) dan 

sabda Rasulullah SAW “Mudahkanlah janganlah kamu persulit” (HR. 

Muttafaq‟alaih).  



164 
 

C. Implikasi Pesan Dakwah Dalam Novel Karya Oki Setiana Dewi Terhadap 

Pembaca 

Novel-novel karya Oki Setiana Dewi mendapatkan respon yang luar biasa 

dari para pembacanya. Terbukti novel-novelnya berhasil memikat banyak 

pembaca yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri dan  tiga novel yang 

diterbitkan yaitu Melukis Pelangi, Sejuta Pelangi dan Cahaya Diatas Cahaya 

berhasil menembus kancah best seller. Dan  tidak hanya dibaca oleh anak-anak 

muda saja tetapi dibaca oleh berbagai  kalangan. Terbukti data di bab III 

menyebutkan novel melukis pelangi dengan 13x5000 cetak, Sejuta Pelangi 

8x5000 cetak, Cahaya Diatas Cahaya 7x5000 cetak, Hijab I‟m In Love 1x5000 

cetak dan Dekapan Kematian 5x5000 cetak.   

Untuk pengaruhnya novel-novel karya Oki Setiana Dewi dengan 

bahasanya yang ringan dan sederhana dalam memudahkan penerima pesan 

mampu membius para pembacanya. Sebagaimana dijelaskan dalam teori di bab 

II respon umat dalam menerima ajaran akan lebih bergairah dan termotivasi 

untuk melakukanya manakala pesan yang disampaikan mudah dipahami dan 

dapat dilaksanakan. Dan juga diuraikan di BAB II tentang tahap-tahap 

perubahan perilaku penerima pesan dakwah jalalludin Rahmad menyatakan 

terdapat tiga proses perubahan perilaku, yaitu efek kognitif, efek afektif dan 

efek behavioral. Berdasarkan proses perubahan perilaku tersebut, maka dalam 
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dakwah melalui karya sastra novel, maka tahap-tahap perubahan sikap dan 

perilaku mitra dakwah adalah: 

Oki Setiana Dewi menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan bahasa 

yang mudah dipahami dan dimengerti. Pesan-pesan yang disampaikan 

terkadang juga disertai ayat Al-Qur‟an sekaligus hadis-hadis untuk memperkuat 

argumen-argumen yang telah disampaikan. Apalagi pembaca telah mengenal 

Oki Setiana Dewi dengan prestasi, ahlak dan kesantunanya. Ia adalah salah satu 

Icon muslimah di Indonesia yang banyak menginspirasi muslimah lainya. 

Penerima pesan akan membaca, memerhatikan dan memahami pesan-pesan 

yang disampaikan melalui novel-novelnya. Kisah-kisah yang disampaikan 

merupakan kisah nyata dan berdasarkan pengalamanya pribadi juga kisah-kisah 

orang sekitar sehingga sangat dekat dengan kenyataan yang ada dimasyarakat 

dan seringkali kita temui, hal ini tentunya membuat pembaca sebagai penerima 

pesan terpengaruh serta yakin dengan argumen-argumen yang disampaikan. 

Ketika ia mengisi seminar-seminar kemuslimahan, orang-orang banyak 

sekali yang mengatakan secara langsung kepada Oki Setiana Dewi bahwa 

mereka begitu terinspirasi dan berubah setelah membaca buku tersebut. Dan 

juga melalui komentar-komentar review novelnya di google yang memberikan  

suatu ungkapan adanya perubahan-perubahan yang membahagiakan.  
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Bahkan dalam novel melukis pelangi memberikan suatu tekanan  kepada 

seseorang bernama Istin Nana yang mengucapkan rasa terimakasihnya kepada 

penulis novel karena ia belajar banyak dari buku ini. Ia merasa semakin yakin 

dengan mimpi-mimpinya dan ingin tetap istiqomah dan bersunguh-sungguh. 

Edi mengatakan setelah membaca buku ini, saya sempat menangis Buku 

ini sangat menginspirasi karena kita bisa belajar banyak dari tulisan Oki dimana 

untuk meraih keberhasilan kita harus bersikap sabar, bekerja keras, mampu 

menyusun prioritas, harus punya cita-cita, hemat, pandai bersyukur, pandai 

membagi waktu, dan tawadhu‟. 

Setiap untaian kalimat yang disampaikan Oki mengandung kalimat-

kalimat yang membuat pembaca termotivasi. Banyak kalimat yang bisa diambil 

ibrahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikutip 

dihalaman 83, terdapat kata-kata yang begitu menginspirasi, yaitu :  

“Hidup harus punya mimpi dan aksi. Itu menjadikan hidup kita memiliki 

tujuan dan tidak terbuang sia-sia. Bagiku, hidup bukan seperti air yang 

mengalir kemana pun arus membawanya. Hidup bukan let it flow yang 

dikatakan oleh kebanyakan anak muda. kehidupan yang tak dirancang 

membuat kita santai menjalani waktu yang sejatinya bisa digunakan untuk 

berkarya. Mereka tak menyadari bahwa karyalah yang membuat kita ada.” 

Kutipan ini menjelaskan bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan 

yang jelas, memiliki prioritas agar hidup lebih terarah. Dan tidak menyia-
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nyiakan waktu yang ada. Memberikan tekanan pada pembaca untuk percaya 

pada impian-impianya dan melakukan tindakan untuk meraihnya. 

Muthi Haura juga mengungkapkan buku ini memotivasiku untuk terus 

berusaha memperbaiki diri. Banyak hal yang bisa dipelajari dari memoar 

melukis pelangi karya Oki Setiana Dewi ini. Kita bisa belajar untuk menggapai 

mimpi-mimpi kita dan belajar mendekati Allah. Memang saat kita mengejar 

agama, dunia itu bakal mengikuti. Sedangkan kalau kita mengejar dunia, agama 

belum tentu mengikuti. 

Aisyah mengatakan Oki jelas berhasil mengubah pandangan orang-orang 

yang sangat skeptis menjadi pandangan yang sangat optimis dan bagi para 

jilbabers, tidak perlu membuka jilbab hanya demi mewujudkan impian anda. 

percayalah, Allah menyuruhmu berjilbab bukan untuk membuat impian anda 

sia-sia. Tidak akan ada yang seperti itu, semuanya akan datang dengan cara 

yang lain yang membuat tetap mendapatkan impian anda. 

 Terdapat dalam kutipan di halaman 214 Inikah RahasiaMu, Allah... 

bahwa kau mengembalikan aku lagi kebidang ini saat aku hampir 

melupakanya? Dulu aku mengejar cita-cita untuk menjadi aktris, kulakoni 

casting demi casting, menjadi figuran hingga subuh. Kubuat dalam kamus 

hidupku bahwa menjadi artis adalah tujuan utamaku. Namun ketika aku 

memilih untuk berhenti, dan berjuang untuk mendekati-Mu, kau justru 

memberikan ini dalam skenario-Mu sendiri...Maha besar Allah... aku Oki 

Setiana Dewi, anak kosan dan kuliahan biasa ternyata diamanahkan untuk 
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memerankan Anna Althaufunnisa. Rezeki Allah memang tidak pernah tertukar. 

Aku bisa membuktikan kepada orang-orang yang dulu mencemooh dan 

membuangku, bahwa jilbab takan pernah bisa menghentikan rezeki yang sudah 

Allah takdirkan untuk manusia. Kutipan ini menjelaskan bahwa Allah sudah 

mengatur masing-masih rezeki kepada setiap hamba-Nya dan rezeki itu tidak 

akan pernah tertukar. Ketika kita memutuskan untuk berhijab dan menyerahkan 

segala-galanya untuk Allah, terus berusaha mendekat kepada Allah. Allah yang 

akan menuntun kita dengan menggantikan sesuatu yang lebih dari yang ia 

inginkan. Kisah ini sekaligus menjawab ketakutan para muslimah yang masih 

ragu untuk berjilbab karena takut tidak bisa mewujudkan impianya. Meya    

kinkan pembaca bahwa jilbab tidak membatasi untuk berprestasi dan berkaya 

selama kita berkualitas maka orang lain akan percaya pada kita. 

Tidak hanya di Indonesia bahkan ketika novel Melukis Pelangi dibedah di 

Makah dengan menggunakan bahasa Inggris dan diterjemahkan dengan bahasa 

Arab juga mendapat antusiasme yang begitu luar biasa, banyak dari mereka 

yang menangis dan setelah selesai acara mereka memeluk Oki dan mengatakan 

“Uhibuki Fillah”. Hal ini yang membuatnya bersemangat untuk terus 

berdakwah. 

Sementara itu dalam novel Sejuta Pelangi Tri Hadiah Muliawati 

mengatakan Oki sukses mencongkel hikmah dari setiap hal-hal yang lewat di 

hidupnya, sesederhana apapun itu. Lewat Oki saya belajar untuk mengenal 

http://www.goodreads.com/user/show/17348751-tri-hadiah-muliawati
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lebih dekat Tuhan dan keyakinan saya. Masih banyak hal yang ternyata belum 

benar-benar saya pahami dari keyakinan yang sudah saya terima sejak lahir ini.  

Terima kasih mbak Oki, sudah mengingatkan saya bahwa pembelajaran itu 

adalah suatu hal yang harus tetap dilakukan sampai kapanpun.  

Cahya Handayani mengatakan membaca buku ini menyadarkan saya 

untuk peka terhadap pelangi (keindahan orang-orang disekeliling) dan menjadi 

pelangi itu sendiri untuk meraih kebahagian dalam berbagi. Oki Setiana Dewi 

menginspirasi saya untuk benar-benar teguh pada islam, karena pada islam ada 

keindahan.  

 Unun Triwidana juga mengungkapkan membaca buku ini membuatnya 

bercermin dan berkaca pada apa yang ditulis Oki, bersyukur luar biasa. Allah 

memberikan tubuh yang tidak ada kekurangan suatu apapun 

  Terdapat kutipan Dalam novel Sejuta Pelangi dihalaman 116 kisah Rofi  

yang terkena kanker kakinya harus diamputasi tapi ia tak menyerah, dia 

mengerahkan seluruh kemampuannya. “Yang aku punya adalah tangan utuh 

yang sehat, maka akan aku maksimalkan tanganku untuk membuat sesuatu 

yang berguna.”  Kutipan ini mengingatkan kembali kepada kita untuk 

senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT. Gadis ini dengan kekuranganya 

masih mempunyai semangat yang tinggi dan ingin bermanfaat bagi orang lain. 

Membuat kita berkaca bahwasanya kita yang diberikan suatu kesehatan 

http://www.goodreads.com/user/show/21956365-cahya-handayani
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terkadang karena hal-hal kecil saja masih sering mengeluh dan bermalas-

malasan. 

Dan yang paling menampar adalah kisah bapak paruh baya penjual 

kelontongan dengan duduk kursi rodanya. Namun, dengan kekayaan hatinya 

bapak itu mampu memberi selembar uang duapuluh ribuan kepada pengemis 

lain seraya berkata, “Bapak belum makan kan? Ini uang buat Bapak makan, 

sisanya untuk Bapak sarapan besok”. hal. 105.  Padahal kita sebagai manusia 

yang lengkap fisiknya, jangankan uang duapuluh ribuan untuk uang receh lima 

ratusan terkadang masih pikir-pikir untuk dikeluarkan. 

Dalam novel Cahaya Diatas Cahaya Vevi Dea Triandi melalui websitenya 

mengungkapkan Setelah membaca buku ini, hati saya tersentak. Bagaimana 

seorang Muslimah tidak gentar untuk selalu menuntut ilmu dan mengakui 

identitas Muslimahnya.Melalui ilmu yang dianalogikan sebagai sebuah cahaya. 

Tanpa cahaya kehidupan akan berhenti dan akan di penuhi kegelapan.  Sama 

halnya dengan ilmu yang akan memberikan kehidupan dalam diri kita. Buku ini  

sangat bagus sebagai suplemen motivasi dan mampu membangkitkan semangat 

kita dalam menuntut ilmu. 

Terdapat dalam kutipan novel Cahaya Diatas Cahaya di halaman 11 

“Ilmu itu cahaya yang terang, yang menerangi, denganya orang akan hidup 

bahagia. Ilmu itu puncak kehidupan bagi para hamba sebagaimana  orang-

orang yang bodoh itu mati karena kebodohan kita.” Kutipan ini menjelaskan 
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betapa mulia posisi ilmu. Ilmu itu diibaratkan seperti cahaya. Kehidupan tanpa 

cahaya hanya akan dipenuhi dengan kegelapan dan kesesatan. Sifat cahaya 

yang paling utama adalah sebagai penerang dan pengusir kegelapan. Tentunya 

hal inilah yang dapat memacu kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut 

ilmu. 

Ira juga menuliskan melalui websitenya Ada banyak bagian di buku ini 

yang begitu berkesan dan membekas Tapi buku ini sukses membuat saya ingin 

pergi ke Mekah, ke Madinah, ingin belajar bahasa Arab dan  menghapal Al-

Quran. 

Dalam novel Hijab I‟m In Love Husniati Salma mengatakan buku ini  

mengubah paradigma muslimah yang selama ini selalu berkata "Belum siap! 

Hatiku belum siap untuk berhijab. Tunggu nanti sampai hatiku benar-benar siap 

untuk mengenakannya.  

Terdapat dalam kutipan Hijab I‟m In Love “Mereka selalu berkata tuk 

menunda dirimu karena ingin menghijabkan hatinya dulu .Namun sampai 

kapankah semua bisa berubah . Karena hati manusia tempat khilaf dan salah”. 

Kutipan ini mengajak para muslimah untuk menyegerakan menutup aurat 

dengan menggunakan jilbab. Karena berjilbab merupakan suatu kewajiban dan 

perintah Allah SWT. Jangan menunda segera mantapkan dalam hati dengan 

nama Allah dengan mengucapkan basmalah dan hanya untuk Allah. 
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Eka juga mengatakan, setelah baca buku ini, justru akan makin mantap 

dan sangat siap untuk melangkah lebih jauh dalam jalan kebaikan (hijab). 

Banyak pemahaman baru yang bisa kita renungkan apalagi buat yang jilbabnya 

masih setengah-setengah (masih pakaian ketat, meniru laki-laki, tak menutup 

dada, dan tak pakai kaos kaki). Terima kasih untuk buku ini karna dah 

mengingatkanku pada aurat yang satu itu. Niscaya setelah membaca ini, kita 

menyadari bahwa hijab itu wajib dan paling utama dari segala kebaikan 

Terdapat di novel Hijab I‟m In Love halaman 88“Bisa dibayangkan, 

Nak.. semua tubuh kalian hampir masuk surga, namun ternyata apinya 

menyambar kaki yang auratnya terbuka”. Kutipan ini mengingatkan kepada 

kita  bahwa pentingnya menutup aurat secara sempurna, bahkan sampai hal 

kecil sekalipun, seperti kaus kaki. Dalam penampilan kita sering hanya terfokus 

pada pakaian, tapi lupa batasan auratnya.  

Dalam novel Dekapan Kematian sesorang yang memberi nama 

websitenya Butterflyprinces mengatakan  isi buku ini bagus karena mampu 

membuat kita mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Memotivasi 

kita untuk bertindak lebih baik lagi dalam beribadah dan mengumpulkan bekal 

di akhirat. 
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Ordinarifevi mengatakan melalui buku dekapan kematian ini saya dapat 

menambah kekuatan untuk mempersiapkan diri dan juga kekuatan ketika 

datangnya perpisahan. 

Terdapat dalam kutipan novel Dekapan Kematian di halaman 9 

“Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Karena 

kematian itu, jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, akan 

bisa meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang 

senang, akan bisa membatasi kebahagiannya itu.” Dalam kutipan ini 

mengingatkan kepada kita semua agar memperbanyak mengingat kematian dan 

mempersiapkan bekal kematian, bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya, 

akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Mengingat 

kematian akan melembutkan hati dan menghancurkan ketamakan pada dunia 

karena kita hanya tertuju  kepada Allah SWT untuk terus memperbaiki diri. Hal 

ini tentunya dapat dijadikan suatu motivasi untuk lebih baik dalam bertindak 

dan beribadah. 

Seseorang yang memberi nama websitenya TheSimpsonCurdy  juga 

mengatakan berusaha lebih baik setelah membaca buku ini semakin sadar dan 

semakin sayang kepada orang tua, baginya buku ini merupakan sebuah 

Peringatan yang terkadang suka berbicara dengan nada tinggi terhadap orang 

tua  dan terkadang mudah emosi, juga semakin bersikap baik terhadap sesama.  

https://www.blogger.com/profile/12739476697387237372

