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BAB III

DESKRIPSI SURGA YANG TAK DIRIRNDUKAN 2

A. Riwayat Penulis Asma Nadia

Asma Nadia merupakan salah satu penulis novel dan cerpen

kenamaan asal Indonesia, Sosok wanita satu ini bisa dikatakan menjadi

inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia melalui novel-novelnya. Ia

adalah salah satu penulis wanita yang mampu menarik perhatian masyarakat

dengan karya-karya yang fenomenal. Beberapa dari novelnya bahkan

diangkat ke layar lebar menjadi sebuah film.68

Tulisan-tulisannya telah banyak yang dipublikasikan ke dalam buku

yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Biografi dan profil Asma

Nadia diisi dengan prestasi dan perjalanan hidup meraih kesuksesan yang

telah dirintisnya sejak masih kanak-kanak. Bakatnya dalam bidang menulis

sudah tumbuh sejak ia duduk di bangku sekolah dasar.

Kepiawaiannya merangkai kata menjadi untaian kalimat yang

bermakna seperti sebuah anugrah yang telah didapatnya sejak lahir.

Keuletannya untuk terus mengasah kemampuan menulis menjadikan ia

sukses menjadi salah satu penulis terkenal dengan deretan karya yang

berkualitas.

68Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm.325.
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Riwayat Pendidikan Asma Nadia memiliki nama asli Asmarani

Rosalba. Perempuan manis berkulit putih ini lahir di Jakarta 26 Maret 1972

dari pasangan Amin Usman dan Maria Eri Susanti yang merupakan seorang

mualaf berdarah Tionghoa. 69

Asma nadia memiliki seorang kakak perempuan bernama Helvy Tiana

Rosa, ia juga memiliki adik laki-laki bernama Aeron TominoIa tumbuh dalam

keluarga yang mencintai seni menulis. Kedua saudaranya menekuni bidang

yang sama dengan Asma. Suaminya bahkan juga seorang penulis dan dua

anak Asma juga memiliki keinginan yang besar untuk meneruskan jejak sang

ibu dengan terjun ke dunia tulis-menulis Mengenai pendidikan Asma Nadia

diketahui dari masa remajanya yang dihabiskan dengan bersekolah di SMA

Budi Utomo.70

Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Teknologi

Pertanian Institut Pertanian Bogor. Namun, kondisi yang kurang

menguntungkan harus membuat langkah Asma berhenti untuk menimba ilmu

di perguruan tinggi. Sakit yang kala itu diderita tidak memungkinkan baginya

untuk melanjutkan kuliah.

Langkah yang terhenti di bangku kuliah tidak membuat Asma putus

asa. Ia terus menekuni hobi menulisnya. Dukungan dari keluarga dengan

cinta kasih yang tak pernah surut dan dorongan semangat yang tak pernah

69Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 325

70 Ibid 325.
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padam membuatnya kuat menjalani hari-hari yang berat. Ia terus menulis

meski dalam kondisi yang tidak sehat.

Asma rajin mengirimkan tulisannya ke berbagai redaksi majalah.

Karya yang dihasikan Asma bukan hanya dalam bentuk cerpen saja, ia juga

menulis puisi dan lirik lagu. Karya-karya awal Asma yang sangat terkenal

adalah album Besatari yang terdiri dari 3 seri, cerpen berjudul Koran

Gondrong dan Imut yang mampu mengantarkannya menjuarai Lomba

Menulis Cerita Pendek Islami (LMCPI) pada tahun 1994 dan 1995 yang

diselenggarakan oleh majalah Anninda.

Asma Nadia menikah dengan pria bernama Isa Alamsyah pada tahun

1995. Dari pernikahannya tersebut, Asma Nadia dikaruniai dua orang anak

bernama Eva Maria Putri Salsabila dan Adam Putra Firdaus.71

Deretan Prestasi yang Diperoleh Asma Nadia Dari berbagai referensi

mengenai yang mengulas mengenai biografi dan profil Asma Nadia,

diketahui bahwa prestasi Asma Nadia memang sudah tidak diragukan lagi.

Prestasi yang dihimpun Asma Nadia dari berbagai karyanya sudah sangat

banyak. Ia sudah sering memenangkan berbagai lomba di ajang nasional

maupun internasional.

Salah satu bukunya yaitu Rembulan di Mata Ibu menjadi pemenang

dalam kategori Buku Remaja Terbaik tahun 2001. Selain itu, Asma juga

71 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, Asma Nadia, publishing house depok 2016
hlm. 327.
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berhasil meraih penghargaan dari Mizan Award karena keberhasilan dua buah

karyanya yang masuk dalam antologi cerpen terbaik di Majalah Annida.

Asma Nadia juga aktif melakukan perjalanan baik di dalam maupun

luar negeri untuk menjadi pembicara di berbagai acara. Kemampuannya yang

sudah sangat diakui membuatnya menjadi salah satu tokoh yang bisa

menularkan inspirasi dan ilmu terutama di bidang sastra. Tahun 2009 Asma

bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk mengisi seminar di

beberapa kota seperti Jenewa, Berlin, Roma, Manchester dan Newcastle.

Karyanya yang bernuansa islami juga ada beberapa yang telah

diangkat ke layar lebar Film-film dari buku Asma yang telah menghiasi dunia

seni peran di Indonesia dintaranya adalah Assalamualaikum Beijing, Emak

Ingin Naik Haji, Rumah Tanpa Jendela dan Surga yang tak dirindukan.

Dikutip dari beberapa sumber, Bagi Asma Nadia, menulis baginya

merupakan sebuah ibadah. Dengan menulis ia dapat memberi inspirasi bagi

banyak orang. Selain itu ia juga dapat memberikan edukasi serta pencerahan

dari tulisan-tulisannya. Ia bahkan aktif menulis setiap hari. Selain itu, ia juga

sangat gemar membaca sehingga memberikan ia inspirasi bagi tulisan-

tulisannya sekaligus menambah pengetahuannya.

Hobi lain dari Asma Nadia adalah fotografi namun salah satu hobi

yang paling disukai oleh Asma Nadia adalah Traveling. Hobinya ini membuat
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ia kemudian dikenal sebagai ‘Jilbab Traveler’. Asma Nadia bahkan sudah

mengunjungi 59 negara dan lebih dari 200 kota di Dunia.72

Disamping itu Asma Nadia juga sangat konsisten dalam beramal. Ia

kemudian mendirikan Yayasan bernama Yayasan Asma Nadia. Dari yayasan

tersebut, ia kemudian mendirikan Rumah Baca Asma Nadia yang banyak

tersebar di seluruh Indonesia yang ditujukan untuk para anak yatim piatu

serta anak-anak yang kurang mampu.

B. Isi Tematik Novel Surga Yang Tak Dirindukan 2

Di antara deretan penulis perempuan Indonesia Asma Nadia memang

pantas dicatat sebagai salah satu yang cukup produktif. Tidak kurang dari 49

karya yang telah lahir dari buah pikiran kreatif pengarang satu ini.Dengan

mengangkat beragam tema dan persoalan hidup kaum wanita, mulai dari cinta

remaja, kekerasan terhadap perempuan, luka hati seorang istri (akibat

poligami) sampai penderitaan umat islam di Palestina, Asma Nadia mampu

meneguhkan menjadi penutur kehidupan.

Ibunda dari putri Salsa dan Adam Putrta Firdaus ini juga aktif

memberikan workshop dan dialog kepenulisan ke berbagai pelosok Tanah air

hingga ke Manca negara. Sejak tahun 2009, Asma Nadia menjadi CEO Asma

Nadia Publishing House,yang telah menerbitkan buku-buku best seller seperti

Assalamu’alaikum Beijing, Sakinah Bersamamu, No Excuse!, Salon

Kepribadian, New Catatan Hati Seorang Istri dan The Hijab Traveler.Beberapa

72 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 326.
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karya Asma Nadia yang telah di filmkan diantaranya adalah : Emak Ingin Naik

Haji, Sakinah Bersamamu, Rumah Tanpa Jendela dan Catatan Hati Umi. Selain

menjadi penulis dan public speaker,ia juga dikenal sebagai Traveller,sudah

lebih dari 51 negara dan 206 kota ia kunjungi. 73

Asma Nadia menyelesaikan novel Surga Yang Tak Dirindukan selama

enam tahun lebih. Sempat di terbitkan dengan judul Istana Kedua oleh

Gramedia Utama dan menjadi Novel terbaik di Islamic Book Fair pada tahun

2008. Asma Nadia memilih jalur lembut, ia tidak mengumbar tubuh dan

seksualitas,melainkan lebih memilih jalan menyuarakan luka perempuan

dengan balutan sastra islami.

Meskipun tidak dipungkiri tidak sedikit percikan pemikiran yang

diselipkan mengandung gugatan,tetapi sebongkah pemberontakan itu semata-

mata diusung sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum perempuan .Apalagi

dia tergolong pengarang yang memiliki kepiawaian bertutur. Pantas jika tiga

penghargaan Adikarya Ikapi pernah ia raih. Selain itu, pernah terpilih sebagai

pewserta terbaik Majelis Sastra Asia Tenggara. Penghargaan tersebut memang

cukup beralasan. Novel ini, digarap dengan kesabaran dan ketelitian selama

enam tahun. Tidak salah, jika novel ini bukanlah kitab suci tanpa bopeng.

Novel ini menghadirkan kisah cinta segi tiga (dua perempuan dan satu

lelaki) dalam rumah tangga tang terangkai dalam kepingan-kepingan kisah

yang berpilin. Bertahun-tahun kehidupan rumah tangga Arini dan Andika

73 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 326.
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Prasetya tidak pernah ditimpa masalah dan bisa dikatakan bahagia, apalagi dari

perkawinan itu, lahir 3 anak (Nadia,Prasetya,dan putri) yang mampu membuat

Pras dan Arini bahagia.

Pras yang bekerja menjadi Dosen, dan tipe seorang suami dan Ayah

yang baik,adalah sesosok lelaki yang tidak neko-neko. Lebih-lebih ia sangat

mencintai Arini,jadi didalam hati Pras tidak terbersit untuk menduakan Arini.

Tetapi tidak sengaja Pras mengalami kecelakaan akibat kecerobohan Bulan

(bernama asli Mei Rose),seorang wanita keturunan china yang tidak lagi punya

keinginan untuk hidup lantaran ia memiliki masa lalu yang kelam.

Bulan yang tumbuh sebagai anak yatim piyatu yang diasuh oleh

tantenya yang kejam, ternyata harus menderita lantaran ditampar kepedihan

akibat hamil diluar nikah. Ray (rekan kerja Bulan) yang telah merenggut

keperawanannya dan tidak mau bertanggung jawab. Lepas dari Ray, Bulan

kemudian berkenalan dengan David. Karena David kerap menyiksanya,ia

kecewaa nyaris putus asa,Bulan “menyebar”email mengharap kehadiran

seorang lelai yang mau menjadikanya istri kedua.

Email itu menggiurkan Luki Hidayat untuk berbuat busuk. Bulan

terperangkap jebakan Luki Hidayat yang berniat menikahinya. Tetapi, tepat di

hari pernikahan itu, Luki Hidayat tidak datang. Padahal lelaki itu telah

menguras tabungan Bulan, praktis Bulan sakit hati. Dengan kesal, ia pulang

membawa mobil dengan kecepatan tinggi, berharap mati dari pada hidup
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dirundung duka tiada akhir.tetapi dalam sebuah kecelakaan dia diselamatkan

Pras.

Lebih dari itu Pras juga membayar biaya pengobatan, dan proses

persalinan Bulan. Rupanya, kebaikan Pras juga membuat Bulan terpikat. Tidak

salah jika Bulan yang semula ingin bunuh diri seperti menemukan malaikat.

Maka dia meminta Pras menikahinya meski menjadi isteri kedua. Pras tidak

keberatan, apalagi Bulan mau masuk Islam.

Jelas kebaikan Bulan yang bernama asli Mei Rose di hati Pras (sebagai

isteri kedua),ittu membuat Arini harus berbagi tempat. Ketika suatu hari ia

mencium gelagat Pras telah poligami, ia pun bagai disambar petir. Anehnya

meskib mencium gelagat itu, Arini tidak berani untuk melabrak Pras. Arini

yang berasal dari Solo diam meskipun hatinya pedih. Hingga suatu hari ia

melihat Pras dan Bulan jalan bermesraan. Tak ada kata kompromi, Arini

pulang dan mengemasi pakaian. Ia terbang ke Solo.

Hati Arini hancur berkeping- keping, tetapi apa yang terjadi kemudian

Arini sadar bahwa dia bukanlah Cinderela yang dipinang oleh pangeran baik

hati setelah pangeran itu menemukan salah satu sepatunya di depan Masjid

Kampus. Ia tahu hidupnya tidak seperti kisah dalam dongeng, apalagi Bulan

yang semula hanya butuh jadi isteri kedua yang sah ternyata menuntut Arini

lebih dari itu keikhlasan berbagi.

Kelebihan dari novel ini adalah laku bertutur berpilin-pilin, tidak

lempeng, melompat- lompat dengan ending yang susah ditebak. Memanng,
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pengarang seperti tidak setia memegang teguh kronologis. Tetapi, pengarang

mampu mengembangkan keliaran bertutur dengan tetap meninggalkan jejak

yang terlewat, kemudian melangkah maju dan mundur lagi. Jalan ceritapun jadi

tidak membosankan.

Ditulis dalam rentang waktu enam tahun. Tidak mustahil kalau novel

ini cukup mengagumkan. Asma Nadia cukup piawai merangkai cerita biasa

menjadi rumit bahkan berbelit dan berliku. Tetapi harus diakui novel ini tidak

lepas dari kekurangan. Pertama, Asma Nadia menghadirkan konflik diawal

cerita. Maka, ritme cerita menjadi tegang, dan memuncak sedari awal

kemudian memaksa pengarang mengulur-ulur jalan cerita agar tidak tergelincir

pada ending cerita. Jadi, alur cerita terlihat dipanjang-panjangkan.

Padahal, saat pengarang mengisahkan latar belakang Mei Rose yang

memiliki orang tua hidup di zaman “kerusuhan 1965” dielaborasi lebih jauh,

pasti akan menghadirkan kisah yang lebih berwarna. Pengarang sangat pandai

merangkai cerita yang membuat pembaca penasaran dan ingin membaca ke

bab-bab selanjutnya. Serta ending yang tidak bisa ditebak pada cerita Surga

yang Tidak Dirindukan.

Dalam novel surga yang tak dirindukan 2, yang bermasalah adalah

penggambarannya soal keluarga dan perempuan. Soal penggambaran keluarga,

surga yang tak dirindukan 2 menyiratkan bahwa keluarga yang baik haruslah

lengkap, sesuai dengan struktur nuclear family, Sementara soal perempuan,

surga yang tak dirindukan 2 menyiratkan bahwa istri yang baik adalah yang
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siap melayani, dan bahkan rela dipoligami. Keduanya sama-sama menuntut

pengorbanan, terutama pengorbanan Meirose.

Elemen Islami, dan peran seorang ibu atau istri, sebetulnya dapat diolah

menjadi pembahasan feminisme yang menarik. Terlebih, masih sering kita

dengar pihak-pihak yang mengatakan bahwa perjuangan feminisme di

Indonesia itu berlawanan dengan ajaran Islam.

1. Nilai Pendidikan Aqidah (keimanan)

Secara etimologis aqidah berarti sangkutan, ikatan. Dikatakan demikian

karena sifat dari aqidah adalah mengikat dan menjadi gantungan segala

sesuatu. Aqidah juga diartikan sebagai kepercayaan atau yang dipercayai hati.

Aqidah islamiyah selalu dikaitkan dengan rukun iman yang meliputi

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

kitab Allah, iman kepada Rosul Allah, iman kepada hari akhir (kiamat), dan

iman kepada qadha dan qadar.

Adapun nilai-nilai pendidikan Aqidah (keimanan) yang terdapat dalam

novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 penulis jelaskan sebagai berikut:

Iman kepada Allah merupakan ajaran yang paling pokok yang

mendasari seluruh ajaran Islam. Dalam novel ini terdapat ajaran keimanan

kepada Allah yang tertuang dalam bacaan Bismillah. Bacaan Bismillah sangat

mudah diucapkan, akan tetapi keistimewaan dan keutamaannya sangat besar.
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Ketika seseorang yakin akan kekuasaan Allah dan keagungan-Nya

maka seseorang tersebut meyakini keberadaan Allah yang Maha Pengampun

dan Maha pemaaf serta adanya keyakinan terhadap Allah yang telah

memberikan kekuatan jiwa dan raga kepada seseorang sehingga dapat

melaksanakan aktivitas yang diinginkan, berarti seseorang tersebut juga

meyakini akan kebesaran Allah yang telah memberikan nikmat, karunia dan

kasih sayang terhadap seluruh makhluk- Nya dengan tidak ada keragu-raguan,

berarti ia telah mengamalkan rukun iman yang pertama yaitu iman kepada

Allah SWT. Ajaran keimanan kepada Allah dalam novel ini tertuang dalam

dialog sebagai berikut.

“Dia (Allah) maha pengampun dan penerima maaf, tidak pernah
mengungkit dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-hamba-Nya setelah
berhijrah setelah mereka bertaubat dan berhijrah”74

Petikan dialog dalam novel di atas memberikan makna bahwa setiap

mahluk Allah tentu tidak trlepas dari kelalain dan perbuatan dosa namun Allah

memiliki sifat yang mulia dan akan selalu membuka pintu maaf bagi hamba-

hambanya yang ingin bertaubat.

2. Nilai Pendidikan Syariah (ibadah)

Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang

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

terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh

74 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 13



56

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

sunah Rosul.

Mahmud Syaltout mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang

disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu

sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan

saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia dan alam

semesta serta kehidupan.

Di kalangan para ahli hukum, istilah syariah diartikan dengan hukum-

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

dapat mengamalkan untuk kebahagiaan di dunia, baik hukum-hukum itu

berkaitan dengan perbuatan, aqidah, dan akhlak. Syariah mengandung berbagai

aturan pokok yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup bagi manusia

dalam hubungan dengan Tuhan, sesamanya, serta hubungan dengan alam

sekitarnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap novel surge yang tak dirindukan

2 terdapat nilai-nilai pendidikan syariah (ibadah) diantaranya sebagai berikut:

1. Perintah mengerjakan shalat

Shalat merupakan rukun iman yang kedua setelah syahadat. Sebagai

seorang mukmin yang baik tentunya kita harus melaksanakan shalat tepat

pada waktunya. Umi Salamah selalu mengajak anak-anaknya untuk

melaksanakan shalat diawal waktu. Perintah shalat kepada anak
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merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan anak.

Perintah shalat ini tertuang dalam kutipan dialog sebagai berikut:

Sholat, sholat, dan sholat ...

Syukurlah putri sulungnya tak terganggu dengan kebawelannya,
sejak menerima informasi dokter, soal solat itu menjadi prioritas arini
sebenarnya bukan hal baru, dulu pun mereka bias sholat berjamaah,
dengan adam terkadang bertindak sebagai imam, namun menyadari betapa
penting ibadah yang menjadi tiang agama itu, dan rentan hiidupnya
sekarang terkena kanker, sebagai ibu dia harus berusaha ekstra
memastikan Nadia tidak akan lupa.75

Kutipan dialog diatas menggambarkan bahwa membiasakan anak

shalat tepat pada waktunya akan memberi manfaat yang sangat besar.

Shalat merupakan bentuk ibadah harian dan sebagai wujud penghambaan

seorang muslim kapada Allah yang di dalamnya terkandung hikmah yang

dalam. Shalat yang ditentukan waktunya dan harus dilaksanakan pada

waktunya. Hal ini mendidik anak untuk belajar disiplin dalam memelihara

waktu dan menjaga berbagai aturan yang terkait dengan waktu.

Maksud dari semua itu adalah agar kita dapat mengetahui bahwa

waktu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang

muslim yang berjalan seiring pergantian siang dan malam. Juga

dimaksudkan agar anak dapat mengetahui bahwa Allah telah menentukan

aturan-aturan waktu yang bertujuan agar ia mampu berusaha

75 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 182
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memanfaatkannya dengan baik dan dengan metode dan cara yang baik

pula.

3. Perintah beramal dengan tulus ikhlas

Ikhlas merupakan salah satu dari berbagai amal hati, bahkan berada

dibarisan pemula dari amal-amal hati. Sebab diterimanya berbagai amal

tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan ikhlas. Maksud ikhlas di sini

adalah menghendaki keridhaan Allah dengan suatu amal,

membersihkannya dari segala noda individual maupun duniawi Hal ini

sesuai dengan perintah Allah kepada Rosul-Nya, yang tertuang dalam Al-

Quran surat Al-An’am ayat 162-163.

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-

Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah

orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".(QS. Al-

An’am 162-163)76

Demikian pentingnya peranan hati ikhlas untuk diterima atau

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

mahdhah (umum) kendatipun memang sangatlah sulit menata hati untuk

senantiasa ikhlas setiap kali melakukan perbuatan terpuji seperti

menolong, membantu, bersodaqoh, dan lain sebagainya.

76 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm
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Dalam hal ini kutipan novel surga yang tak dirindukan 2 ini

mengajarkan kita untuk memiliki sikap iklas dan meneyrahkan segala

urusan kepada Allah swt, seperti dalam kutipan berikut

“Iklaskan arini lepas mereka dengan senyum” bisik pras, denga
suara kian parau.

Allah, jiaka bukan karena kepada kasih-Mu kemankah seorang
perempuan melarukan hatinya yang luka.

Iklas ya Allah ... iklas77

Dalam penggelan kutipan diatas bahwa putrid dan adam, bah

kasihya dengan pras tidak bias diselamatakan saat kendaraan jemputan

sekolah mnagalami kecelakaan.

Dalam petikan dialog diatas mengandung maksud bahwa ikhlas

adalah perbuatan terpuji dan diharapkan setiap orang berlaku seperti

demikian, karena banyak sekali dilingkungan kita yang belum faham dan

mengerti akan pengertian dan makna iklas, dan seharusnya dalam

kehidupan didunia ini sifat iklas harus tertanam dalam diri setiap muslim,

mendapatkan ridha dari Allah SWT.

5. Perintah Berdoa kepada Allah

Doa merupakan pelita dan penggerak ibadah. Doa adalah ungkapan

rasa ketidakberdayaan kita sebagai hamba dihadapan Tuhan sekaligus cara

kita menghadirkan Dia dalam kehidupan kita. Doa adalah senjata bagi

77Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 15
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orang mukmin Islam menganjurkan bahwa setiap Doa adalah senjata bagi

orang mukmin.

Islam menganjurkan bahwa setiap perkara yang kita tidak sanggup

untuk mengatasinya maka hendaknya kita memohon pertolongan Allah

semata. Dengan berdoa akan mendatangkan kenikmatan, ketenangan dan

ketentraman. Dengan selalu melibatkan unsur doa maka ketika

memperoleh kemenangan atau keberhasilan.

Asumsi yang timbul ialah bahwa keberhasilan tersebut bukanlah

murni hasil jerih payahnya namun, karena pertolongan Allah. Hal ini akan

menjauhkan diri dari sifat sombong dan lebih mendekatkan diri dari sifat

syukur.

Orang yang beriman kepada Allah hendaknya ia senantiasa berdoa,

kita hendaknya jangan sombong sehingga enggan memohon sesuatu

kepada Allah. Berdoa kepada Allah dalam novel Hafalan Shalat Delisa

tertuang dalam dialog sebagai berikut:

“Allah, mohon sembuhkanlah mas pras

Kembalikan kesadaran nya

Ketiga anak kami memebutuhkan nya

Juga nak mei”

Selama lelaki itu dan anak-anak sehat hal lain tak seberapa penting lagi.
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Arini tergugu mencium tangan lelaki yang terus digengamnya dan
merngkuh dlam do’a-doa.78

Agar doa dikabulkan oleh Allah maka seharusnya dalam berdoa

harus dilakukan dengan kerendahan hati dan dengan sopan dihadapan

Allah. Karena dengan berdoa maka manusia akan semakin optimis dalam

berusaha. Tidak ada kesuksesan tanpa disertai usaha keras, sebaliknya

usaha tanpa doa akan menimbulkan rasa ketamakan dan kesombongan.

Setelah melakukan penelitian terhadap novel surga yang tak

dirindukan 2 maka dapat ditemukan nilai-nilai pendidikan akhlak (budi

pekerti) diantaranya adalah:

1). Akhlak terhadap diri sendiri

a. Sabar

Dalam menghadapi kehidupan ini Allah selalu memberikan

cobaan kepada manusia Baik berupa kenikmatan, kesenangan, maupun

cobaan yang berupa penderitaan. Sikap sabar sangat dibutuhkan oleh

setiap orang. Setiap orang pasti merasakan pahit getirnya kehidupan.

Di saat berbagai kesulitan dan kesukaran menimpa seseorang,

maka hanya ketabahanlah yang mampu menerangi hati untuk menjaga

dari keputus asaan sehingga mampu menyelamatkan diri dari patah

semangat, Bukan hanya dalam keadaan susah kita harus bersabar,

78 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
hlm. 12.
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peristiwa yang menyenangkan pun harus disikapi dengan sabar dalam

bentuk kehati-hatian agar tidak terlalu gembira dan lepas kontrol. Sikap

sabar ini dapat dilihat dalam dialog sebagai berikut:

Arini tidak akan lupa bara yang membayang dimata lawan
bicaranya saat itu.

“Sementara satu-satunya hal baik yang pernah terjadi seumur hidupku
pras, dengan begitu banyak kebahgiaan, tidaklah seharusnya kamu
bersyukur dan bias sedikit bermurah hati”

Dia kehilangan sosok tegas da keangkuhan perempuan itu, apalagi di
pertemuan terakhir, kemana rasa percaya diri dan keberanian luar biasa
yang membuat arini dulu ta mampu menentang tatapan Mei saat
pertama mereka berhadapan.79

Dalam penggalan cerita di atas terkandung nasehat bahwa kita

harus bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kesabaran memang

sikap yang membutuhkan kekuatan jiwa. Maka sikap sabar tidak bisa

ditunjukkan oleh orang yang berkepribadian lemah dan rapuh.

Untuk memperoleh kesabaran, seseorang harus memiliki

pengetahuan atas apa yang menimpanya serta yakin bahwa Allah selalu

bersamanya. Karena setiap manusia akan menghadapi cobaan hidup.

Oleh karena itu manusia harus siap menghadapi musibah yang

menimpanya dengan sabar. Energi kesabaran sangat dibutuhkan oleh

setiap muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak

Allah.

79 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
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b. Taubat

Manusia yang berakhlak mulia tidaklah membiarkan dirinya

tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Meskipun manusia adalah

makhluk yang tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Namun demikian,

hal tersebut tidak lantas dijadikan sebagai alasan untuk berbuat dosa

dan pelanggaran.

Ketika seseorang telah melakukan dosa atau maksiat, maka ia

harus segera meminta ampun kepada Allah, dengan menyesali

perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.

Kewajiban untuk bertaubat dari dosa-dosa yang sudah diperbuat

adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam agar sisa umur yang

masih ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai

kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat.

d. Bersyukur

Syukur adalah merasa senang dan berterima kasih atas nikmat

yang diberikan Allah. Nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia

sungguh amat banyak dan tidak dapat terhitung jumlahnya. Allah

menyebutkan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 18:

Artinya: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah,

niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah
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benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl

18)80

Perintah bersyukur ini mengajarkan kepada umat Islam agar

menjadi insan yang pandai berterima kasih kepada Allah. Manusia

harus selalu bersyukur kepada Allah dan sebagai bukti ibadah kita

kepada Allah secara total. Adapun nilai-nilai kesyukuran dalam novel

Hafalan Shalat Delisa terdapat dalam penggalan kutipan berikut:

Setiap mahluk sejatiya memiliki pasangan,sunnatullah begitu
jelas prass suami sekaligus guru spiritual pertamaku dan aku mengikuti
alur itu dengan khidmat, berprasagka baik atas setiap rencananya,
bukan mengaturya dengan segala muslihat seperti sosok Mei ynag
dulu.81

Artinya:Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya

dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang

ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

(QS. An-Naml 40)82

f. Menghindarkan diri dari sikap marah

Marah merupakan perbuatan setan. Marah merupakan satu bentuk

dari keinginan untuk menyakiti harga diri orang lain karena itu

dianggap menyerang kehormatan dirinya atau merugikan kepentingan

80 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm
81 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
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82 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm
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dirinya. Marah adalah dorongan nafsu untuk melampiaskan balas

dendam.

Dalam kutipan novel surge yang tak dirindukan 2 ini yang

menceritakan seseorang yang selalu sabar dan sosok yang memiliki

sikap terpuji dengan menahan rasa amarah dengan keadaan yang

dialami:

“Cukup banyak keluarga, maksukku suami istri yang tak bias

meewati ujian seperti ini, kehilnagan anak malah membuat mereka

saling menyalahkan dan akhirnya bercerai”83

Orang yang ingin mengikuti dorongan marah berarti lemah

dalam mengendalikan nafsu negatifnya. Orang yang marah sering

kehilangan pikiran sehat, sehingga ia tidak dapat memecahkan masalah

dengan benar, bahkan malah akan menimbulkan masalah baru. Seorang

yang beriman hendaknya dapat menahan amarahnya. Memang setiap

orang pasti memiliki amarah, tetapi kita harus bisa mengendalikannya.

83 Asma nadia , surga yang tak dirindukan 2, asma nadia publishing house depok 2016
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