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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari penafsiran yang kurang tepat dan terlalu

luas, maka penulis memandang perlu memberikan penegasan terhadap istilah -

istilah yang terkandung dalam skripsi berjudul “Pesan Religius Novel Surga

Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma Nadia Dalam Analisis Pesan Dakwah”.

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pesan Religius

Menurut bahasa, pesan dapat diartikan sebagai nasihat, permintaan, dan

amanat yang dilakukan atau disampaikan orang lain.1 Sedangkan istilah religius

membawa konotasi pada makna agama.2 Religius terkait dengan nilai-nilai

moral dalam agama, kebaikan, sopan santun, dan ketaatan kepada Tuhan.

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini pesan religius yaitu pesan

yang berkaitan dengan nilai-nilai agama yang disampaikan melalui karya tulis

atau dakwah bil qolam, yang dalam isi novel tersebut terdapat pesan moral,

ahlak, ibdah sosial dan agama yang bertujuan tidaklah hanya bacaan semata

namun pembaca dapat mengambil makna apa yng terkandung didalmnya.

1 WJS. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984),
Hlm. 677.

2 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan:
Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah, (Yogyakarta:

Kalimedia, 2015), Hlm. 52
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2. Pengertian Novel

Novel menurut H. B. Jassin dalam bukuny Tifa Penyair dan daerahnya

adalah suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orangorang luar biasa

karena kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan

jurusan nasib mereka.3

Novel adalah media penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis

dalam merespon kehidupan di sekitarnya. Ketika di dalam kehidupan sekitar

muncul permasalahan baru, nurani penulis novel akan terpanggil untuk segera

menciptakan sebuah cerita.4

Sebagai bentuk karya sastra tengah (bukan cerpen atau roman) novel

sangat ideal untuk mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

manusia dalam suatu kondisi kritis yang menentukan. Berbagai ketegangan

muncul dengan bermacam persoalan yang menuntut pemecahan.

3. Analisis pesan Dakwah

Menurut Wiradi Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat

kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir maknan dan

kaitannya.5

3 Suroto, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra INDONESIA untuk SMTA (JakartaErlangga,
1989), Hlm. 19

4 Nursito, Ikhtisar Kesusastraan ………., Hlm. 168.
5 Online di http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-

didunia/, pada tanggal 16 April 2018, pukul 9.17 WIB.
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Kemudian analisis pesan dakwah yang dimaksud oleh penulis dalam

penelitian ini adalah merupakan penelitian yang mana penulis akan meneliti apa

makna yang disampaikan melalui karya sastra, berkaitan tentang pesan agama

yang terkandung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma

Nadia.

B. Latar Belakang Masalah

Di awal kemunculannya Islam disebarkan dengan cara bil lisan, walaupun

banyak hambatannya tapi pada saat itu cara penyampaian dari mulut ke mulut ini

sangat efektif. Karena pada saat itu telah menjadi kewajiban bagi umat islam

untuk menyampaikan ajaran islam kepada seluruh umat manusia. Namun saat ini

berdakwah tidak harus berpidato dan berkhutbah begitu saja di atas mimbar,

karena sekarang sudah banyak cara yang bisa dijadikan alternatif, tergantung

objek dakwahnya.

Dengan beragam kemunculan teknologi yang semakin canggih, maka

memudahkan kita juga untuk mencetak ratusan ribu eksemplar buku dalam waktu

singkat. tak mengherankan bila sekarang ini kita dapati berbagai buku terbit silih

berganti dengan penampilan yang semakin menarik. Animo masyarakat pun

terhadap buku nampak juga mengalami peningkatan, ini terlihat dari banyaknya

buku-buku bestseller yang laris manis diserbu masyarakat.
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Bagi seorang da’i yang memiliki komitmen dengan dakwah. Menulis buku-

buku bernuansa dakwah adalah pilihan yang sudah selayaknya untuk dilakukan.

Agar buku benar-benar menjelma fungsinya sebagai pencerdas dan pencerah

umat, bukan sebaliknya.

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Sebuah novel

biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan

lingkungan dan sesamanya. Karangan prosa yang panjang, mengandung

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya

dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.

Religius adalah pengikat diri kepada Tuhan, atau lebih tepatnya manusia

menerima ikatan itu justru karena ikatan itu dialami sebagai sumber kebahagiaan,

sehingga terselenggaralah kepentingan, sekaligus tercapailah integrasi,

pembentukan baru dari pribadinya (Supadjar, Nurgiyantoro) mengemukakan

bahwa kehadiran unsur religius dan keagamaan dalam sastra adalah setua

kebaradaan sastra itu sendiri, bahkan sastra tumbuh dari suatu yang bersifat

religius. Religius sering dikonotasikan pada makna agama. Religius dan agama

memang erat kaitan dan hubungannya namun, keduanya mempunyai makna yang

berbeda.6

Novel ini banyak mengandung pesan religius, terutama nilai ketakwaan

manusia terhadap Allah Swt. Nilai ketaatan manusia terhadap sesama, dan nilai

ketaatan manusia terhadap diri sendiri. Pesan-pesan religi yang terkandung dalam

6 Lisa Esi Lestari, Artikel bahasa Indonesia,.
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novel ini sangat penting dan bermanfaat bagi pembaca, sehingga dapat diterapkan

dalam diri pribadi dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini kita akui masyarakat sangat merindukan nilai-nilai spiritualitas, hal

ini dibuktikan dengan fenomena novel-novel Islam dan film- film Islami yang

saat ini digemari oleh masyarakat, buku-buku tentang Islam dan ajarannya banyak

diminati. Da’i saat ini dituntut untuk dapat berperan dalam berbagai hal, terutama

dalam bidang tulis menulis karena dakwah bil qalam dirasakan sangat efektif di

tengah kondisi masyarakat terutama masyarakat metropolis yang tidak banyak

memiliki waktu luang untuk menghadiri langsung kajian-kajian tentang

keagamaan.

Penggunaan novel, sebagai salah satu genre karya sastra yang secara fisik

berbentuk buku, sering kali hanya dilihat fungsi utamanya sebagai media untuk

memberikan hiburan. Novel tidak dibatasi oleh batasan faktual yang sering kali

membatasi fungsi hiburannya. Dalam sebuah karya fiksi berbentuk novel, cerpen,

ataupun puisi, realitas bisa dipermainkan sesuka hati oleh penulisnya. Kadang

realitas hanya dijadikan sebagai latar, dan selebihnya, isi novel itu dibentuk oleh

imajinasi yang kadang melebihi akal sehat.

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra. Sastra adalah salah satu karya

seni, karya seni itu mengandung unsur estetika. Karena karya sastra yang

berbentuk novel tidak terlepas dari latar belakang pengarangnya, apalagi

pengarang tersebut seorang muslim, besar kemungkinan kelahiran karya tersebut

dilatar belakangi oleh motivasinya untuk menyampaikan pesan moral yang
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terkandung dalam ajaran agamanya, yaitu peristiwa yang berlangsung atau

dialaminya.7

Itulah hubungan novel dengan dakwah sebagai media komunikasi dimana

di dalamnya terdapat proses komunikasi yang mengandung pesan- pesan dan

moral. Biasanya pesan moral itu mencerminkan pandangan hidup pengarang yang

bersangkutan tentang nilai-nilai kebenaran.8

Belakangan banyak penulis muda muslim melakukan dakwah dengan pena

melalui buku. Dengan payung Forum Lingkar Pena (FLP) Helvi Tiana Rosa

sebagai pimpinannya dan aktivitas-aktivitas lainnya telah menelorkan banyak

buku-buku fiksi seperti novel dan kumpulan cerpen, serta buku-buku Islami yang

isinya kental dengan nuansa dakwah.9

Salah satu muslimah dan aktifis dakwah yang memilih berdakwah melalui

tulisan dan memilih Al Qalam sebagai media dakwah yaitu Asma Nadia,

Sekalipun tidak mempunyai gelar kesarjanaan, karena ketika kecil sakit-sakitan

(jantung, paru-paru, gegar otak, tumor) ia telah berbicara di hadapan lebih dari

ratusan ribu audience termasuk di berbagai universitas.

Asma Nadia adalah salah satu penulis best seller wanita paling produktif di

Indonesia dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui berbagai tulisan,

artikel dan karya tulis tentang dakwah, selain itu beliau juga aktif menulis buku-

7Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,
1995),Hlm. 322.
8Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Hlm 322.
9Badiatul Muchlisin Asti, Berdakwah dengan Menulis Buku, ( Bandung:Media Qalbu, 2004)

Hlm. 42.
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buku yang memiliki substansi nilai-nilai keislaman dengan gaya tulisan yang

dapat dicerna dan mudah dipahami oleh pembacanya. Asma Nadia juga

merupakan tokoh perubahan Republika 2010, wanita inspiratif Tupperware She

CAN! Award 2010, penulis fiksi Terfavorit, API Goodreads Indonesia 2011.10

Seperti pada Novel Surga Yang Takdirindukan 2 yang ditulis oleh Asma

Nadia. Cerita dalam novel ini banyak dialami juga oleh sebagian orang, setiap

orang pasti pernah merasakan kesusahan dalam hidup dan juga tertimpa musibah,

Namun jangan berkecil hati karena Allah tahu persis mana yang terbaik buat

hambanya.

Pada novel Surga yang Tak dirindukan 2 yang menceritakan tentang

seseorang yang harus Ikhlas pada ketentuan sang khalik, sosok Arini yang tegar

dalam menghadapi menjalani kehidupan ini, dua pilihan yang amat sulit untuk

dipilih dan berat untuk mengikhlaskan seorang suami menikah kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

menganalisis isi pesan dakwah yang terdapat dalam novel Surga yang tak

dirindukan 2, maka peneliti mengambil judul “Pesan Religius Novel Surga

Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma Nadia Dalam Analisis Pesan Dakwah”.

10 Asma Nadia, Novel Surga Yang Tak Dirindukan 2, (AsmaNadia Publishing House, 2016)
Hlm.325
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C. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti memilih novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 karya Asma

Nadia sebagai objek penelitian.

Pertama, dalam novel ini terdapat banyak sekali pesan-pesan religius, terutama

tentang nilai ketakwaan manusia terhadap Allah Swt, nilai ketaatan manusia

terhadap sesama manusia, dan nilai kataatan manusia terhadap diri sendiri, setelah

membaca novel ini berulang-ulang.

Kedua, novel ini merupakan kary Asma Nadia yang sudah diangkat keperfilman.

Ketiga, novel ini mampu menggugah setiap hati pembacanya untuk bisa

mengambil hikmah dari setiap cobaan dan dapat mengambil pesan moral yang

baik dalam bersikap.

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana Pesan Religius yang terkandung dalam novel Surga Yang Tak

dirindukan 2 karya Asma Nadia”

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu Agama melalui novel dan

menemukan teori-teori tentang tulisan sastra dalam novel Islami.
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2. Tujuan Khusus

Untuk mendeskripsikan isi pesan-pesan religi atau nilai-nilai yang terdapat

dalam novel Surga Yang Tak dirindukan 2 karya Asma Nadia tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah kajian yang menarik dalam menempatkan

novel sebagai salah satu media dakwah dan menambah khazanah juga

referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan

penyiaran islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah

wawasan islam bagi mahasiswa, dan elemen masyarakat luas serta para

praktisi dakwah bahwa setiap muslim dapat berperan aktif dalam

mengembangkan tugas dakwah melalui tulisan yang salah satunya dengan

hasil karya sastra seperti novel.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yang

seringkali digunakan untuk mengkaji pesan-pesan dakwah. Dengan

menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mencari makna kata
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maupun kalimat, serta makna tertentu yang tergantung dalam sebuah karya

sastra. Metode analisis isi digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen,

dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah novel Surga yang tak

dirindukan 2.

Menurut Burhan Bungin, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari

gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan

kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan

menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk memperoleh

gambaran mengenai kategorisasi tertentu.11

R.Holsty memberikan definisi bahwa kajian isi adalah tekhnik apapun

yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.12

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian adalah tempat memperoleh data. Dalam

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah novel Surga Yang Tak

Dirindukan 2 Karya Asma Nadia. Dan sebagai objek penelitiannya adalah

pesan religius yang terdapat dalam novel, baik secara tersirat (kontekstual),

maupun tersurat (tekstual).

11Burhan Bungin, Sosisologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), Hlm. 302
12Soejono & Abdurrahman, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), cet. Ke 1 Hlm.
13
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3. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut: Pertama,

Metode penelitian. Kedua, Jenis data. Ketiga, Sumber data. Keempat, Teknik

pengumpulan data. Kelima, Analisis data. (Panduan Penyusunan Skripsi IAIN

Raden Intan Lampung)

1. Metode penelitian

Metode yang dipakai adalah metode analisis isi (content analysis)

menurut Rahmat, mendefinisikan content analisis sebagai suatu teknik

yang objektif, sistematik dan penggambaran secara kualitatif isi-isi

pernyataan suatu komunikasi.13

Metode analisis isi bersifat deskriptif kualitatif karena

berhubungan dengan analisis isi. Kualitatif sebenarnya mencatat nilai-

nalai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang

didefinisikan. Isi yang nyata berarti isi yang tersurat, yang berarti bahwa

isi harus seperti apa yang tersurat bukan dengan apa yang dirasakan oleh

orang yang melakukan analisis isi.14

Analisis isi bertujuan untuk memberikan pengetahuan membuka

wawasan baru menyajikan “fakta” dan panduan praktis pelaksanaannya. Ia

adalah sebuah alat. Selain itu, analsis isi digunakan karena untuk

13 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 9.

14 Ibid, Hlm 11
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memperoleh keterangan isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk

lambing atau tulisan.

2. Jenis data

Karena menyesuaikan dengan kualitatif yang menyajikan secara langsung

hakikat antara hubungan peneliti dan responden dalam hal ini novel

Laskar Pelangi. Maka jenis data dalam penelitian ini adalah adalah:

1). Berupa kata-kata yang mengindikasikan isi pesan dakwah.

2). Berupa imbauan yang mengindikasikan pesan dakwah.

3. Sumber data

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data.15 adapun sumber data primer dalam

penelitian ini adalah novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma

Nadia, penerbit Asmanadia Publising House.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data.16 adapun sumber data sekunder

dalam dari penelitian ini adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan

novel Surga yang Tak dirindukan 2, serta mengambil informasi dari Home

page Asma Nadia dan buku-buku pendukung lainnya.

15 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.
75.

16 Ibid, Hlm. 78
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4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah,

membaca, mencatat, sera mengolah, juga pustaka:

a. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yg tertulis

dengan melisankan atau hanya dalam hati, dalam penelitian ini peneliti

membaca novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 dan buku-buku lain

yang berkaitan dengan penelitian pesan dakwah dalam sebuah buku

prosa.

b. Mencatat adalah menuliskan sesuatu untuk peringatan dalam buku

catatan atau menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang

lain, dalam penelitian ini peneliti mencatat segala sesuatu yang

berkaitan dengan pesan Religius berupa kata-kata yang

mengindikasikan pesan dakwah.

c. Mengolah adalah mengerjakan dan mengusahakan sesuatu (barang dan

sebagainya) supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. dalam

penelitian ini peneliti mengolah data hasil dari membaca dan mencatat

berapa banyak yang menjadi kategorisasi pesan Religius Novel Surga

Yang Tak Dirindukan 2 Karya asma Nadia..

d. Kepustakaan adalah daftar buku yang dipakai sebagai sumber acuan

untuk mengarang dan sebagainya. dalam penelitian ini peneliti

mengambil buku utama sebagai acuan penelitian yaitu novel Surga
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Yang Tak Dirindukan 2 dan buku lainnya yang berhubungan dengan

penelitian ini.

H. Tinjauan Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti, telah cukup banyak hasil  penelitian (dalam

bentuk skripsi) yang memfokuskan kajiannya pada upaya melakukan analisis isi

(content analysis) terhadap Novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma

Nadia. Namun diantara beragamnya hasil penelitian tersebut, belum ada yang

meneliti tentang “Pesan Religius Novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 Karya

Asma Nadia dalam Analisis Pesan Dakwah”. Adapun penelitian tentang pesan

dakwah dalam novel yang sudah diteliti adalah:

a. Pesan Dakwah Kiai Haj i Ahmad Dahlan (Analisis Isi Pesan Dakwah Kiai

Haji Ahmad Dahlan Dalam Sosial Keagamaan)  oleh  Arif  Hidayat, Fakultas

Dakwah tahun 2009.

Dalam penelitian ini, hal utama yang dikaji adalah isi pesan dakwah

dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dimana dalam hal ini tidak hanya berkutat

dalam hal agama saja namun juga dalam bidang  sosial.  Jadi  dalam

menyampaikan pesan dakwahnya Kiai Ahmad Dahlam melalui semua bidang

tanpa terkecuali dan ini mempermudah penerimaan pesan-pesan dakwah

kepada masyarakat. Sehingga pesan dapat tersampaikan dengan mudah dan

dapat langsung dilihat hasilnya.
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b. Pesan Dakwah Dalam Novel (Analisis Wacana novel “Ketika Cinta

Bertasbih” Karya Habiburrahman El-Shirazy) oleh Fatma Irmawati, Fakultas

Dakwah tahun 2009.

Dalam penelitian ini, hal utama yang dikaji adalah bagaimana isi pesan

dakwah dalam novel ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Isi

pesan yang tersirat dari setiap wacana yang ada dalam novel akan mampu

memudahkan proses penerimaan. Novel yang memperoleh best seller ini

memang mempunyai kekuatan cerita yang mampu  menarik  pembaca  untuk

terus mengikuti jalan ceritanya. Bagaimana sebuah pesan agama disajikan

dengan sebegitu rupa dan menarik sehingga dapat membuat pembacanya

seakan merasakan tersebut.

c. Penelitian terhadap “Nilai-Nilai Dakwah Puisi Derap-Derap Tasbih Karya D.

Zawami Imron”, oleh Sudani Mahasiswa fakultas Dakwah tahun 2002.

Dalam penelitian tersebut sudah dapat dibuktikan dalam pendekatan

semiotika, melalui isi kandungan teks terhadap ajara-ajaran agama islam.

Tentunya dengan pegangan al-quran dan Hadist yang bisa membuktikan

bahwa teks puisi derap-derap tasbih memiliki makna atau  nilai-nilai dakwah

dalam sebuah dakwah tersebt, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui

isi pesan dakwah yang  terdapat  dalam  puisi  derap-derap tasbih karya D.

Zawami Imron.
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Meskipun mempunyai jenis penelitian yang hampir  sama  yakni  pada teks

komunikasi media massa (content analysis), namun masing-masing penelitian

memiliki perbedaab tersendiri yang terletak pada jenis medianya. Seperti koran,

majalah, novel dan model analisis yang beragam (analisis struktural, isi dan

wacana).


