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BAB IV

PESAN RELIGIUS NOVEL SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 2 ASMA
NADIA DALAM ANALISIS PESAN DAKWAH

A. Nilai Pendidikan Aqidah (keimanan)

Akidah memiliki arti yaitu kepercayaan dasar keyakinan pokok, dalam

beberapa pengertian akidah dipahami sebagai ajaran mengenai keimanan. Iman

berarti kepercayaan, kepercayaan adalah anggapan bahwa sesuatu itu benar

adanya tanpa harus dibuktikan dengan metode dan cara yang lebih sistematis.

Kepercayaan sangat berkaitan dengan rasa, Namun sejalan dengan

perkembangannya, kepercayaan atau iman merupakan seperangkat pengetahuan,

pengalaman, dan penghayatan terhadap ajaran agamanya. Pengetahuan dan

pengalaman sangat berkaitan dengan akal budi, sedangkan penghayatan sangat

dekat dengan hati nurani.

Pengertian akidah secara istilah memiliki pengertian yang sama dengan

kepercayaan yang mengikat pemeluknya dalam berperilaku, Akidah bisa disebut

sebagai ilmu tauhid karena membicarakan mengenai keesaan Allah swt.

Munawwir mengatakan bahwa akidah berasal dari kata ‘aqada-ya’qidu-

‘aqdlan yang berarti ‘menyimpulkan’, ‘meningkatkan’, ‘mengokohkan’, dan

‘mengadakan perjanjian’.
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Setelah peneliti melakukan penelitian dan mendalami berkaitan pesan

religiua Novel Surga yang tak dirindukan 2 ini mengandung pesan aqidah yang

mana pesan tersebut merupakan keyakinan dan kepercayaan akan kuasa Allah

swt, dalam kisahnya banyak sekali akan pesan yang selalu tetap menjadi hamba

Allah yang tabah dan kuat dalam menjalani kehidupan.

Setelah terbentuk menjadi ‘aqidatan (‘aqidah) berarti ‘kepercayaan’ atau

‘keyakinan’. Jika dikembalikan kepada sumber pokok ajaran islam (termasuk

akidah), yaitu Alquran dan Assunnah, maka pokok-pokok keimanan dalam islam

dirumuskan menjadi enam, inilah yang kemudian dikenal dengan “rukun iman

yang enam”. Keenam rukun iman yang dimaksud, yaitu:

1) Iman kepada Allah

2) Iman kepada Malaikat

3) Iman kepada kitab-kitab

4) Iman kepada Rasul-Rasul

5) Iman kepada Hari Akhir

6) Iman kepada qadla’ dan qadar Allah.

B. Nilai Pendidikan Syariah (ibadah)
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia syariat yang berarti hukum

agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan

Allah swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan

Alquran dan Hadist. Syariat dari akar bahasanya merupakan bahasa Arab,

dalam bahasa lain syariat berarti jalan raya atau jalan ke sumber (mata) air,

jalan suatu hukum atau perundang-undangan.

Syariat juga berarti aturan perundang-undangan yang mengatur pola

hubungan manusia dengan Allah manusia dengan manusia dan manusia

dengan makhluk ciptaan Allah, Disebut dengan syariat karena dimensi hukum

dan perundang-undangan dari ajaran islam memberikan jalan atau mengatur

lalulintas perjalanan kehidupan manusia.

Kaidah syariat yang secara khusus mengatur pola hubungan antara

Allah dengan manusia disebut dengan ibadah (hubungan vertikal) ibadah

dalam pengelompokannya dibagi menjadi ibadah mahdlah yaitu ibadah yang

secara khusus seperti peribadahan, tata cara penghambaan, upacara

keagamaan yang secara rinci diatur dalam kitab suci agama; dan ghairu

mahdlah yaitu ibadah umum yang dilakukan oleh manusia meliputi segala

kegiatan kemanusiaan yang bertolak dari hati yang ikhlas, bergaris amal saleh,

dan bertujuan untuk mencari rida Allah.
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Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa syariat ialah

aturan-aturan agama Islam yang sudah Allah tetapkan dan manusia wajib

untuk mematuhinya Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud dalam

syariat yaitu penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Ibadah

Ibadah ialah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah swt yang

didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Secara etimologis ibadah berasal dari bahasa Arab al-‘ibadah, yang berarti

‘taat’,‘menurut’, ‘mengikuti’, ‘tunduk’, Ibadah juga berartimdoa, menyembah,

atau mengabdi.

Ibadah yang ada dalam novel surga yang tak dirindukan 2 karya asama

nadia ini cangkupanya lebih kepada kehidupan keluarga yang mana disini

seorang istri harus ikhlas merelakan suami untuk menikah lagi, dan hati arini

disini berperan menjadi istri pertama yang tetap tabah dan sabar dengan

keadaan yang Allah sudah gariskan.

Sedang cara terminologis ibadah diartikan 'segala sesuatu yang

dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di

akhirat’, Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan

langsung dengan Allah SWT (Zakiah daradjat).
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Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa ibadah

merupakan hubungan antara manusia dengan Allah tentang cara manusia

dalam menunjukan ketaatannya kepada Allah dengan cara melaksanakan apa

saja yang diperintahkanNya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

a. Perintah mengerjakan shalat

Perintah Mengerjakan Shalat Wajib 5 Waktu – Terdapat banyak sekali

penjelasan dari ayat Quran atau hadits tentang sejarah kapan perintah

sholat fardhu diturunkan pertama kali dari Allah langsung kepada

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam, dan pada kesempatan kali ini

kita akan menyinggung masalah tersebut agar kita kembali lagi mengingat

sejarah diperintahkannya sholat yang sangat penting untuk umat islam

seluruhnya.

`Shalat adalah amalan yang sangat penting untuk di pelajari, untuk itu

kita dianjurkan menghafal bacaan sholat sesuai apa yang telah di

contohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wa Sallam kepada

kita umatnya.

Dalam novel surga yang tak dirindukan 2 inipun tidak sedikt kalimat

yang menyinggung tentang ajakan untuk menunaikan sholat seperti ajakan

ibu keanaknya yang bernama Nadia, dalam novel tersebutpun banyak

membicarakan tantang makna sholat yang sebenarnya.
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b. Perintah beramal dengan tulus ikhlas

Tentang pengertian ikhlas dalam ajaran islam terbagi dalam 2 sudut

padang. Pengertian menurut bahasa dan pengertian berdasarkan istilah.

Menurut bahasa, pengertian ikhlas artinya tulus dan bersih. Sedangkan

menurut istilah, makna dan arti ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan

dengan semata-mata mengharap rida Allah SWT.

Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan

dengan imbalan atau balasan, apalagi hal itu diharapkannya dari manusia

atau orang yang diberi kebaikan oleh kita, melainkan hanya semata-mata

ingin mendapatkan rida Allah SWT. Jadi meskipun tidak mendapatkan

imbalan apa pun, dan dari pihak mana pun, ia akan tetap melakukan

perbuatan baiknya itu.

Ikhlas adalah sikap perbuatan yang timbul karena adanya keinginan

sendiri, bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Jika mengerjakan

sesuatu karena mengharap imbalan dari suatu pihak tertentu maka belum

termasuk ikhlas. Misalnya, mengerjakan salat karena ingin dipuji oleh

orang tua, orang lain, atau pacar dan mengharap pujian yang lain berarti

ibadah salat tersebut tidak ikhlas, bahkan tidak mendapatkan pahala

karena termasuk perbuatan "riya".

Ikhlas artinya bersih dan tulus dalam melakukan sesuatu, tanpa adanya

harapan untuk mendapatkan imbalan dan balasan dari apa yang

dikerjakannya itu, selain mengharapkan rida Allah SWT. semata. Ikhlas



72

atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan sangat

tergantung pada niatnya. Adapun niat itu tempatnya di dalam hati,

sehingga keikhlasan seseorang sukar untuk diketahui. Namun demikian,

dapat dilihat dari sikap perilaku, ucapan dan tindakannya. Bentuk perilaku

ikhlas ada dua, yaitu sebagai berikut.

Pertama Ikhlas dalam ucapan Maksudnya ucapan yang disampaikan

dengan tulus, tidak mengandung unsur dusta, tidak bermaksud membuat

orang lain celaka, dan tidak karena terpaksa, melainkan atas dasar

sukarela.

Dalam hal ini novel surge yang tak dirindukan 2 banyak sekali

menceritakan bagaiman pembaca akan selalu dapat menyikapi dengan

baik jika diposisi arini, istri yang akan di pligami.

Sikap dan sifat arini dengan penuh keikhlsan dapat mengizinkan

suami ya menikah lagi dengan perempuan lain, yang dalam hati memang

sangat berat namun satu sisi mengizinkan suami menikah lagi merupakan

ibadah dan tidak ada larangan bagi suami, dan bagiya akan diberikan

surga terahadap hambanya.

Kedua Ikhlas dalam perbuatan maksudnya perbuatan yang

dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih dan sepenuh hati. Orang yang ikhlas

dalam beramal dan berbuat sesuatu, tidak akan merasa terbebani atau

terpaksa atas perbuatannya itu. Melainkan ia merasa senang dan gembira

telah dapat beramal atau berbuat demikian.
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Dalam kaitan nya pesan religius yang ada di novel surga yang tak

dirindukan 2 iklas dalam perbuatan ini sosok arini yang teguh dan sabar

dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya tentu dapat di contoh

selalu sabar dan tabah tetap yakin semua sudah ada jalan nya masing-

masing yang allah tentukan.

b. Nilai Akhlak

a. Sabar

Kesabaran adalah salah satu ciri mendasar orang yang bertaqwa kepada Allah

SWT. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kesabaran merupakan

setengahnya keimanan. Sabar memiliki kaitan yang tidak mungkin dipisahkan

dari keimanan Kaitan antara sabar dengan iman, adalah seperti kepala dengan

jasadnya.

Tidak ada keimanan yang tidak disertai kesabaran, sebagaimana juga

tidak ada  jasad yang tidak memiliki kepala. Sabar juga memiliki dimensi

untuk merubah sebuah kondisi, baik yang bersifat pribadi maupun sosial,
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menuju perbaikan agar lebih baik dan baik lagi. Bahkan seseorang dikatakan

dapat dikatakan tidak sabar,  jika ia menerima kondisi buruk, pasrah dan

menyerah begitu saja.

Berkaitan hal ini pesan yang ada dalam novel inipun mencerinkan

sosok arini  tokoh utama untuk sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan,

kehidupan nya selalu dihiasi dengan ketabahan dan tetap yakin dengan

ketentuan Allah sudah yang terbaik dalam kehidupan ini.

Sabar dalam ibadah diimplementasikan dalam bentuk melawan dan

memaksa diri untuk bangkit dari tempat tidur, kemudian berwudhu lalu

berjalan menuju masjid dan malaksanakan shalat secara berjamaah. Untuk

melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran.

Untuk meninggalkan berbagai larangan dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu

pula saat menghadapi keputusan takdir kauni (yang menyakitkan) tentu  juga

diperlukan bekal kesabaran. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang

sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah.Maka disini akan menjelaskan

bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid

Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba,

sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa

marah dan tak mau sabar yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala

mereka mendapatkan ujian berupa ditimpakannya musibah. Dengan alasan

itulah maka akan diterangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan
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tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu juga kami

ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan

ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib.

c. Bersyukur

Syukur adalah memuji dzat yang memberi kenikmatan atas limpahan

kebaikan yang dianugrahkan. Kata syukur diambil dari kata syakara,

syukuran, wa syukuran, yang berarti berterimakasih kepada-Nya. Menurut

kamus Arab-Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara,yaskuru,syukran

dan tasyakara yang berarti mensyukuri-Nya, memuji-Nya. Syukur dari kata

syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmat-Nya.

Bersyukur suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormai serta

mengagungkan Tuhan atas segala nikmat-Nya, baik diekspresikan dengan

lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan dengan perbuatan


