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ABSTRAK 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK YANG TERKANDUNG  

DALAM NOVEL SYURGA YANG TAK DIRINDUKAN  

KARYA ASMA NADIA 

 

Oleh 

Novia Anisa 

 

Pendidikan akhlak merupakan suatu elemen penting dalam dunia pendidikan. 

Oleh karena itu manusia membutuhkan tidak hanya pengetahuan saja namun juga 

kekuatan spiritual agar dapat terbentuk menjadi manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan norma-norma Islam. Pendidikan bisa didapat dari mana saja, salah 

satunya dapat ditemukan pada karya sastra yang berbentuk Novel. Salah satunya 

yaitu Novel Syurga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia, yang mana dalam setiap 

kisah di dalamnya terdapat banyak sekali nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah nilai-nilai pendidikan 

Akhlak dalam novel Syurga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Pertanyaan 

utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai 

pendidikan Akhlak dalam novel Syurga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada khazanah kepustakaan seperti buku-buku, 

artikel atau dokumen-dokumen yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu suatu cara pencarian data mengenai hal-

hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengungkap, memahami dan menangkap isi karya sastra. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini 

menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Syurga yang tak 

dirindukan karya Asma Nadia, meliputi: Taqwa, Cinta dan Ridho, Ikhlas, Syukur, 

Taubat, Sabar, Kasih-sayang, Syaja‟ah, Pemaaf dan Birrul Walidain. 

 

Kata Kunci : Nilai-nilai Pendidikan Akhlak, Novel, Syurga yang Tak Dirindukan 
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MOTTO 

 

             

  

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah.”(Al-Ahzab [33] : 21).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 420. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian dalam memahami judul skripsi 

ini, penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang  digunakan dalam 

judul tersebut. 

1. Nilai 

Nilai artinya berguna, berdaya, berlaku, kualitas dari segala sesuatu yang 

membuat sesuatu itu disukai, diinginkan dan dimanfaatkan.
2
 Nilai diuraikan dalam 

dua gagasan yang saling bersebrangan. Disatu sisi, nilai dibicarakan sebagai ekonomi 

yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan dan harga. Sementara di lain hal, 

nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tak terukur 

dengan jelas. Nilai yang abstrak dan tak terukur itu anatara lain keadilan, kejujuran, 

kebebasan, kedamaian dan persamaan.
3
 Beberapa tokoh yang mengemukakan definisi 

nilai, diantaranya: 

a. Gordon Allport sebagai seorang ahli psikologi kepribadan mendefinisikan 

“Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya”. 

b. Kupperman mendefinisikan “Nilai adalah patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara 

tindakan alternatif”. 

c. Hans Jonas menyatakan bahwa “Nilai adalah alamat sebuah kata “ya” 

(value is address of a yes) atau kalau di terjemahkan secara kontekstual, 

nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata “ya”. 

                                                           
2
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 981. 
3
Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 8. 



 
 

2 
 

d. Kluckhohn mendefinisikan “Nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, 

yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang 

diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan 

tujuan akhir tindakan tidakan”.
4
 

 

Dari definisi nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah rujukan 

dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

2. Pendidikan Akhlak 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Adapun pengertian akhlak, Imam al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul 

Islam (Pembela Islam) yang di kutip oleh Abuddin Nata dalam bukunya, 

mendefinisikan akhlak adalah: “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan”.
5
 

Dari beberapa definisi pendidikan dan akhlak di atas, secara singkat penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar 

yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik 

                                                           
4
Ibid, h. 9-10. 

5
H. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2013), h. 3. 
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kepada peserta didik. Dengan usaha pendidik tersebut, diharapkan peserta didik 

mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang timbul dalam dirinya tanpa ada 

lagi paksaan atau tekanan dari orang lain, melainkan atas dasar kesadaran, kemauan, 

pilihan dan keputusan yang dibuatnya. 

3. Novel Syurga yang Tak Dirindukan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai “karangan 

prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku”.
6
 

Novel menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan kehidupannya. Walau berupa khayalan, tidak benar jika novel 

dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penuh penghayatan dan 

perenungan secara intens terhadap hakikat hidup dan kehidupan, serta dilakukan 

dengan penuh kesadaran dan tanggunag jawab. 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan ini mengedepankan cerita poligami yang 

masih dianggap tidak layak diperbincangkan apalagi dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Indonesia, akan tetapi selain berisi tentang poligami, banyak pesan-pesan 

positif yang terdapat didalamnya. Dengan membaca novel Surga Yang Tak 

Dirindukan, dapat mendewasakan pikiran serta hati setiap pembaca. Alur cerita yang 

menarik serta konflik batin yang ditonjolkan dalam novel ini mampu membuat 

pembaca terhanyut dan ikut merasakannya. Novel Surga yang tak Dirindukan ini 

dapat dibaca oleh semua jenis umur mulai dari remaja, dewasa bahkan orang tua 

                                                           
6
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, h. 985. 
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sekalipun. Serta dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Isi kisah dari novel ini 

mudah dipahami oleh pembaca karena bahasa yang digunakan sederhana, dapat 

menginspirasi para pembaca, dan banyak memberikan pesan-pesan moral (akhlak) 

didalamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan dalam skripsi ini adalah suatu 

penelitian untuk menemukan dan membahas lebih mendalam mengenai nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Syurga yang tak dirindukan karya 

Asma Nadia. 

4. Asma Nadia 

Nama asli dari Asma Nadia ialah Asmarani Rosalba. Asma Nadia lahir di 

Jakarta, pada tanggal 26 maret tahun 1972. Asma Nadia dikenal sebagai salah satu 

penulis best seller paling produktif di Indonesia. Sudah 50 bukunya diterbitkan dalam 

bentuk novel, kumpulan cerpen, dan fiksi. Sejak 2011, Asma Nadia menjadi kolumnis 

tetap rubrik Resonansi di harian nasional Republika, setiap sabtu. 

Berbagai penghargaan di bidang penulisan diraihnya: Derai Sunyi terpilih 

sebagai novel terpuji Majelis Sastra Asia Tenggara 2005. Istana Kedua (Syurga yang 

Tak Dirindukan) terpilih sebagai cerpen terbaik IBF 2008. Syurga yang Tak 

Dirindukan menjadi film terlaris tahun 2015 dan meraih dua penghargaan di Festival 

Film Bandung 2015 serta enam penghargaan dalam Indonesia Box Office Movie 

Award (IBOMA), dengan salah satu kategori Film Box Office Terlaris. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter bangsa ini tengah terdegredasi, yang 

ditandai dengan tawuran antar pelajar, mahasiswa, antar kampung, 

perampokan/pembegalan, maraknya tempat-tempat prostitusi, korupsi, dan  

perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang ikut mewarnai kehidupan kita.  

2. Pendidikan akhlak yang saat ini sedang “booming” dibicarakan, sebagai upaya 

untuk memperbaiki akhlak generasi muda khususnya dan bangsa ini pada 

umumnya.
7
 Pendidikan akhlak hadir sebagai solusi problem moralitas yang terjadi 

di negara kita tercinta ini. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                 

             

Artinya: “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”. (Q.S. an-Nahl [16]: 90) 

 

3. Pendidikan akhlak yang merupakan tujuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini 

dapat dilihat dari salah satu misi Kerasulan Nabi Muhammad yang paling utama 

adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 
Artinya: “Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. (HR. 

Ahmad). 

                                                           
7
Bambang Q-Anees, Pendidikan karakter berbasis Alqur‟an (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2008), h. 1 
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4. Asma Nadia dikenal sebagai salah satu penulis best seller paling produktif di 

Indonesia. Sudah 50 bukunya diterbitkan dalam bentuk novel, kumpulan cerpen, 

dan fiksi. Sejak 2011, Asma Nadia menjadi kolumnis tetap rubrik Resonansi di 

harian nasional Republika, setiap sabtu. Komunitas Internasional juga mengakui 

kiprah Asma Nadia. Ia tercatat sebagai salah satu dari 500 muslim paling 

berpengaruh di dunia, pada tahun 2013 dan 2014. 

C. Latar Belakang Masalah 

Akhlak memiliki posisi yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan 

manusia. Imam Ali mengatakan bahwa “Akhlak yang baik adalah sebaik-baiknya 

teman”. Tanda seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Maka dari itu, seorang guru 

dikatakan beriman, jika dia memiliki akhlak yang baik.
8
 Selain itu, manusia yang 

berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan 

tekanan hawa nafsu syahwat dan berpegang teguh pada sendi-sendi keutamaan.  Suri 

tauladan yang diberikan oleh Rasulullah selama hidup beliau merupakan contoh 

akhlak yang tercantum dalam al-Qur‟an. 

Akhlak mendorong manusia untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin sesuai 

dengan rancangan Tuhan, yaitu hidup suci dengan kesadaran penuh bahwa kita 

adalah bagian dari kemanusiaan universal, bagian dari seluruh umat manusia di muka 

bumi. Dilihat dari sudut agama, budaya, susila, dan juga peradaban manapun, akhlak 

merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk guru 

                                                           
8
 Khalil Al-Musawi, Bagaimana Membangun Kepribadian Anda, (Jakarta: PT. Lentera Basri 

Tama, 1998), Cet. 1, h. 21. 
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sebagai pendidik. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia mempunyai peranan 

bagi individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu 

masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka 

sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan 

batinnya.
9
 

Akhlak bukanlah sesuatu yang tetap namun bisa berubah, dari akhlak yang 

buruk menjadi baik, bahkan akhlak yang tadinya baik bisa menjadi buruk apabila 

banyak pengaruh buruk disekelilingnya. Menurut M. Yatimin Abdullah manusia bisa 

memiliki akhlak yang baik melalui dua cara, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, melalui karunia Tuhan yang menciptakan manusia dengan fitrahnya 

yang sempurna, akhlak yang baik, serta nafsu syahwat yang tunduk kepada akal 

dan agama. Manusia tersebut dapat memperoleh ilmu tanpa belajar dan tanpa 

melalui proses pendidikan. Manusia yang tergolong ke dalam kelompok ini 

adalah para nabi dan rasul Allah. Kedua, melalui cara berjuang secara 

bersungguh-sungguh (mujahadah) dan latihan (riyadhah), yakni membiasakan 

diri melakukan akhlak mulia. Hal ini dapat dilakukakn oleh manusia biasa, 

yaitu dengan belajar dan terus-menerus berlatih.
10

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa salah satu cara untuk 

mencapai akhlak yang baik adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan 

mempunyai posisi yang sangat penting, karena pendidikan merupakan usaha yang 

dilakukan manusia untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada pada dirinya, 

diantaranya yaitu potensi akhlak, intelektual, dan jasmani. Dalam proses pendidikan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyampaikan seruan agama 

                                                           
9
M. Yatimin Abdullah, Study Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2007), Cet. 1, h. 1. 
10

 Ibid, h. 21. 
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dengan berbagai cara seperti memberikan contoh, melatih ketrampilan berbuat, 

memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan 

ide pembentukan kepribadian peserta didik yang berakhlak.
11

 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12

 Dari definisi tersebut tampak 

bahwa akhlak termasuk dalam bagian dari pendidikan nasional, yang diharapkan dari 

proses pendidikan peserta didik dapat memiliki akhlak mulia. 

Pendidikan akhlak dalam agama Islam mendapat perhatian serius. Kaidah untuk 

mengerjakan perbuatan baik dan buruk telah tertera dalam al-Quran dan hadis. Nabi 

Muhammad adalah sosok ideal sebagai teladan dan merupakan sosok pendidik yang 

berhasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur‟an sebagai berikut:  

            

   

Artinya: “Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu)bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab 

[33]: 21) 

 

                                                           
11

Zakiyah Drajat, et all., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)  h. 27. 
12

Undang- Undang  SIKDIKNAS No.20. Th. 2003,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3. 
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Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis 

akhlak luhur. Sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama, bahkan 

bukan hanya itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri. Sabda Rasulullah sebagai 

berikut: 

 
Artinya: “Bahwasannya aku ditutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak”. 

(HR. Ahmad)
13

 

 

Dalam hadits yang lain Rasullullah juga bersabda: 

 
Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling 

sempurna budi pekertinya”. (HR. Turmudzi)
14

 

 

Dari hadits di atas menunjukan dengan tegas bahwa misi utama Rasulullah 

adalah memperbaiki akhlak manusia. Beliau melaksanakan misi tersebut dengan cara 

menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar 

umatnya senantiasa menerapkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Apabila misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak maka proses 

pendidikan seyogyanya diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang 

berakhlak mulia.
15

 Akan tetapi, dalam dunia pendidikan dewasa ini, banyak gejala 

yang menunjukkan rendahnya akhlak peserta didik. Misalnya, tawuran antar pelajar 

                                                           
13

 Abuddin Nata, Op.Cit, h. 2. 
14

 Ibid. 
15

Bukhari Umar, Hadits Tarbawi (Pendidikan dalam Perspetif Hadits), (Jakarta: Amzah, 2014), 

h. 35-36. 
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dan mahasiswa, plagiat karya ilmiah, juga masalah pergaulan bebas yang sudah 

sangat meresahkan dan membosankan untuk didengar beritanya.
16

 

Ternyata kenakalan remaja kian merajalela di Negeri ini, banyak kenakalan 

atau kriminalitas remaja setiap tahun yang menunjukan permasalahan remaja yang 

cukup kompleks, beberapa contoh kenakalan remaja yang sering menjadi sorotan di 

media masa antara lain: 

1. Seks bebas, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Komite 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2003) menyatakan sebanyak 32% 

remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, 

Surabaya, dan Bandung) pernah berhubungan seks. Hasil survey lain juga 

menyatakan, satu dari empat remaja Indonesia melakukan hubungan seksual 

pranikah dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan perawan saat masih 

susuk di bangku SMP, dan bahkan 21,2% dintaranya berbuat ekstrim, yakni 

pernah melakukan aborsi. Penelitian LSM Sahabat Anak dan Remaja 

Indonesia (Sahara) Bandung antara tahun 2000-2002, remaja yang melakukan 

seks pra nikah, 72,9% hamil, dan 91,5% diantaranya mengaku telah 

melakukan aborsi lebih dari satu kali. Selain itu survey yang dilakukan 

BKKBN pada akhir 2008 menyatakan, 63% remaja di beberapa kota besar di 

Indonesia melakukan seks pranikah.
17

 

2. Minuman keras, berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, pada 2007 jumlah remaja pengonsumsi 

minuman beralkohol masih di angka 4,9 persen. Tapi pada 2014, berdasarkan 

hasil riset yang dilakukan jumlahnya melonjak hingga angka 23 persen dari 

total jumlah remaja saat ini sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang. 

3. Penyalahgunaan narkoba, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional 

(BNN) hingga tahun 2008 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 

3,2 juta orang. Dari jumlah ini 32% nya adalah pelajar dan juga mahasiswa.
18

 

 

Berdasarkan data tersebut dirasakan bahwa kurangnya pendidikan akhlak 

sehingga dirasa perlu memberikan perhatian khusus terkait dengan fenomena 

                                                           
16

Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 2. 
17 

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter,(Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 8-9. 
18

 Ibid, hlm 10. 

http://health.liputan6.com/read/2214308/miras-bikin-iq-jongkok-lever-bonyok
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tersebut. Memasuki dunia modern dalam era global saat ini pendidikan selalu 

dihadapkan dengan berbagai macam bentuk tantangan. Baik tantangan dalam segi 

ekonomi, budaya, politik dan juga tantangan masalah pendidikan. Majunya sebuah 

negara pasti tidak terlepas dari unsur pendidikan yang berkualitas. 

Hal tersebut menurut Zakiyah Daradjat, sebagai “dampak kekurang siapan 

remaja dalam menerima pengaruh luar dirinya.”
19

 Sebab masa remaja adalah masa 

peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di masa tersebut, lingkungan sangat 

mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan setiap remaja. 

Dalam masa remaja awal seorang anak bukan hanya mengalami ketidak 

stabilan perasaan dan emosi, dalam waktu bersamaan mereka mengalami masa kritis. 

Dalam masa kritis ini seorang anak berhadapan dengan persoalan apakah dirinya 

mampu memecahkan masalahnya sendiri atau tidak. Jika mampu memecahkan 

dengan baik, maka akan mampu pula untuk menghadapi masalah selanjutnya, hingga 

dewasa. Jika dirinya tidak mampu memecahkan masalahnya dalam masa ini, maka ia 

akan menjadi orang dewasa yang senantiasa menggantungkan diri kepada orang 

lain.
20

 

Selain al-Qur‟an dan Hadits sebagai acuan utama dalam pendidikan akhlak 

terpuji, karya sastra juga dapat dijadikan rujukan, mengingat didalam karya sastra 

sering termuat pesan atau amanat untuk berbuat baik. Salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi para remaja adalah dengan menggunakan media bahan bacaan. 

                                                           
19

Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), cet XVI, h. 81-89. 
20

Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Rineka Cipta, 1991), Cet. 2, h. 16. 
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Meskipun hasil beberapa penelitian yang diselenggarakan oleh penerbit buku 

menunjukkan daya baca remaja masih tidak terlalu tinggi, tapi untuk lima tahun 

terakhir ini terjadi peningkatan penjualan buku-buku remaja, novel-novel remaja 

dalam hal ini menduduki urutan teratas, dari data penjualan.
21

 

Menyikapi fenomena ini, tampaklah bahwa buku-buku seperti novel turut 

memberikan pengaruh dikalangan para remaja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Jacob Sumardjo, yang mengatakan bahwa novel merupakan ragam sastra yang saat 

ini sedang sangat digemari oleh masyarakat, baik oleh pembaca maupun oleh 

sastrawan.
22

 

Novel berasal dari bahasa novella, yang dalam bahasa jerman disebut novelle 

dan novel dalam bahasa inggris, dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia. 

Novel adalah karangan yang panjang dan berbentuk prosa dan mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel adalah bentuk karya sastra yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan.
23

 

Selain itu, novel juga merupakan cerita bentuk prosa. Pada dasarnya novel 

selalu hadir dengan sebuah gambaran atau cermin kehidupan manusia dalam 

mengarungi hidup dan kehidupannya. Novel juga merupakan gambaran lingkungan 

kemasyarakatan serta jiwa tokoh yang hidup di suatu masa dan di suatu tempat. 

                                                           
21

Terbukti dengan presentase tertinggi 21,1% hasil polling HU Kompas (Sabtu, 19 Februari 

2005) adalah minat baca ke sastra. 
22

Jacob Sumardjo, Memahami Kesusastraan, (Bndung: Alumni, 1981), h. 53. 
23

Bitstream,Pengertian Novel,(Http://repository.usu.ac.id),diakses pada tanggal 16 mei 2016 

http://repository.usu.ac.id),diakses/
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Secara sosiologis, manusia dan peristiwa dalam novel adalah pantulan realitas yang 

ditampilkan oleh pengarang dari suatu keadaan tertentu. 

Novel dapat dijadikan sebagai salah satu media pendukung dalam pendidikan. 

Meski ceritanya fiktif, namun hal ini justru menjadi daya tarik bagi para pembacanya. 

Dengan membaca novel, pembaca biasanya akan terbawa arus cerita yang dialami 

oleh para tokoh dalam cerita. Dengan demikian, pesan-pesan pendidikan yang 

terdapat pada isi cerita secara tidak langsung akan mampu terserap oleh para pembaca 

dan menjadi suatu pelajaran yang dapat diteladani dalam kegiatan sehari-hari. 

Salah satu novel yang cukup populer ditengah masyarakat adalah novel yang 

berjudul Surga Yang Tak Dirindukan. Novel ini di tulis oleh Asma Nadia, yang nama 

asli dari Asma Nadia ialah Asmarani Rosalba. Asma Nadia lahir di Jakarta, pada 

tanggal 26 maret 1972. Ia dikenal sebagai salah satu penulis best seller paling 

produktif di Indonesia. Novel Surga Yang Tak Dirindukan termasuk novel best-seller, 

karena kategori best-seller jika novel mengalami 3 kali cetak ulang, sedangkan untuk 

novel Surga Yang Tak Dirindukan sendiri telah mengalami 20 kali cetak ulang 

sampai tahun 2015. Sudah 50 bukunya diterbitkan dalam bentuk novel, kumpulan 

cerpen, dan fiksi. Sejak 2011, Asma Nadia menjadi kolumnis tetap rubrik Resonansi 

di harian nasional Republika, setiap sabtu.
24

 

Berbagai penghargaan di bidang penulisan diraihnya: Istana Kedua (Syurga 

yang Tak Dirindukan) terpilih sebagai cerpen terbaik IBF 2008. Selain itu, Syurga 

yang Tak Dirindukan juga menjadi film terlaris tahun 2015. Film yang dirilis mulai 

                                                           
24

 Asma Nadia, Jilbab Traveler, (Depok: AsmaNadia Publishing House, 2015), h.372. 
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15 Juli saat lebaran 2015 lalu ini bisa dibilang berhasil memanfaatkan momen libur 

Lebaran dalam mengumpulkan penonton. Tergolong kurang spektakuler 

penjualannya dalam pekan-pekan awal, namun dengan dibantu dengan promosi 

gencar dan respons yang baik dari penontonnya, film ini sanggup bertahan lebih dari 

satu bulan di bioskop. Pada akhirnya, film keluaran MD Pictures ini jadi film 

Indonesia dengan penjualan tiket terbanyak di tahun 2015, yaitu sebanyak 1.523.570 

tiket. Selanjutnya pada tahun 2016 film Syurga Yang Tak Dirindukan 2 tiket terjual 

sebanyak 1 juta. Selain itu, Komunitas Internasional juga mengakui kiprah adik dari 

seorang penulis Helvy Tiana Rosa ini. Ia tercatat sebagai salah satu dari 500 muslim 

paling berpengaruh di dunia, pada tahun 2013 dan 2014. 

Dari berbagai penghargaan yang di raihnya tersebut, dapat dilihat bahwa Asma 

Nadia dan karyanya dinilai telah membawa pengaruh positif dalam gerakan perbaikan

moral di Indonesia. Novel Syurga yang Tak Dirindukan adalah novel yang 

mengedepankan kisah poligami yang masih tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia, 

akan tetapi banyak pesan moral (akhlak) juga yang terdapat di dalamnya dan novel ini 

sesuai untuk dijadikan bahan pembelajaran sastra, khususnya materi nilai pendidikan 

akhlak tokoh utama, karena novel tersebut menarik untuk dibaca dan kata-katanya 

mudah untuk dipahami, serta mengandung nilai islami. Novel ini sebelumnya sempat 

diterbitkan dengan judul Istana kedua oleh Gramedia Pustaka Utama dan menjadi 

Novel Terbaik di Islamic Book tahun 2008.
25

 

                                                           
25

 Ibid. 

http://yadikarnadi.blogspot.com/2016/01/10-film-indoneisa-terlaris-di-tahun-2015.html
http://yadikarnadi.blogspot.com/2016/01/10-film-indoneisa-terlaris-di-tahun-2015.html
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Dari 49 buku yang ditulisoleh Asma Nadia, inilah buku yang terlama dalam 

penyusunannya. Juga menjadi novel yang paling berkesan dari segi tingkat 

kesulitannya. Perubahan judul bukan hanya dimaksudkan untuk memberi kesan baru 

bagi novel yang di edit ulang sebelum diterbitkan kembali, tetapi judul Syurga yang 

Tak Dirindukan terasa lebih pas. 

Sebab rumah adalah syurga. Baiti Jannati, rumahku syurgaku, akrab ditelinga 

masyarakat kita. Dan seorang istri adalah ratu bagi rumahtangganya, bagi „syurga‟ 

itu. Lalu apa yang terjadi ketika „syurga‟ tak lagi dirindukan? Apa pula yang 

membuatnya kehilangan daya tarik sehingga seseorang berpaling darinya?. 

Melalui tokoh utama (Arini) dalam novel tersebut, Asma Nadia berusaha 

menyampaikan berbagai pesan moral islami (akhlak) kepada para pembaca 

khususnya remaja. Novel ini dipilih oleh peneliti sebagai obyek kajian dalam 

penelitian ini dikarenakan didalam novel ini banyak sekali terdapat nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang dapat dipetik dan dijadikan cermin atau contoh dikalangan 

remaja. 

Analisis novel Surga Yang Tak Dirindukan dibatasi pada nilai pendidikan 

akhlak mulia tokoh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

menemukan nilai pendidikan akhlak tokoh utama novel Surga Yang Tak Dirindukan 

karya Asma Nadia. Banyak respon-respon positif dari masyarakat setelah membaca 

novel ini, contohnya komentar dari kaum adam, yang berterimakasih sebab novel ini 

telah membuat mereka lebih mengerti hati perempuan, dan bertekad tak menyakiti. 

Selain itu, ada beberapa komentar positif dari pembaca novel ini diantaranya: 
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1. BJ Habibie, merupakan mantan presiden RI ke-3. Seusai menonton film Syurga 

yang tak dirindukan, Habibie merasa sangat terpukau dengan alur ceritanya, meski 

film tersebut bercerita tentang poligami, namun film tersebut memiliki kemasan 

tersendiri, sehingga para penonton akan terbawa alur cerita tanpa terlalu 

memikirkan pro dan kontra terhadap poligami. Beliau mengatakan bahwa: “Bagus 

sekali filmnya. Ini menonjolkan kualitas f nya 

saja,” puji Habibie usai nonton bareng. Habibie juga berharap film ini dapat 

menjadi bibit baru dalam dunia perfilman Indonesia, hingga membuat kualitas film 

Indonesia akan terus meningkat. “Kita sendiri harus membuka kesempatan 

. Semoga ini bisa jadi awal baik film Indonesia

nya,” pungkasny.
26

 

2. Putu Wijaya, adalah seorang seniman, ia mengatakan: “Para penulis perempuan 

seperti gumpalan burung yang jatuh dari udara, menyerbu kehidupan sastra 

Indonesia, memasuki milenium ketiga. Masing-masing denagn dunianya. Ada 

yang cerdas, radikal, bebas, bahkan lebih gila dari lelaki. Tetapi ada yang gaul, 

melankolis, puitis, komunikatif, santun, namun sesungguhnya memberontak. Arini 

berhenti berlari. Tak lagi berusaha menghindar dari luka, papar Asma Nadia 

mengakhiri kisahnya. Sebuah suara lirih yang menggelegar karena menunjukkan 

tekad yang menjadi wajah lain dari langkah perempuan Indonesia masa kini.”
27

 

                                                           
26

http://beritapetang.com/2290/pendapat-bj-habibie-mengenai-film-surga-yang-tak-irindukan/ 

(22 februari 2017) 
27

Asma Nadia, Syurga Yang Tak Dirindukan, (Depok: AsmaNadia Publishing House, 2016), 

h. 330. 

http://beritapetang.com/1046/honor-acha-septriasa-naik-dalam-film-bulan-terbelah-di-langit-amerika/
http://beritapetang.com/2290/pendapat-bj-habibie-mengenai-film-surga-yang-tak-irindukan/
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3. Dewie Sekar, adalah seorang penulis Zona@Tsunami, Perang Bintang, dan 

Zona@Last, iamengatakan: “Dengan kepiawaiannya mengeksplorasi dunia kata, 

Asma Nadia memotret poligami dari semua sisi: sisi suami “korban”-dalam hal ini 

istri pertama-dan sisi perempuan pemilik Istana Kedua. Kisah yang sangat 

menyentuh dan membuat saya menjadi ingin “mewajibkan” semua laki-laki 

membaca novel ini.”
28

 

4. Devita Lis Indriati, adalah seorang mahasiswi jurusan PGSD di Universitas PGRI 

Yogyakarta mengatakan: “Kelebihan dari novel ini adalah pertama, laku bertutur 

berpilin-pilin, tidak lempeng, melompat- lompat dengan ending yang susah 

ditebak. Memang, 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. Apalagi, secara bergantian pengarang 

berkisah tokoh Arini dan Bulan. Jadi, novel ini tidak berpusat pada satu tokoh, 

melainkan dua tokoh utama. Dari dua tokoh yang tak ada titik temu di awal kisah, 

kemudian dijalin dalam satu bangunan di akhir cerita yang mampu mengiris hati 

pembaca. Kedua, dengan laku bertutur diatas, pengarang tidak mengungkap tabir 

dengan gamblang, tetapi dibuka setahap demi setahap sehingga mengundang 

penasaran. Tidak salah, jika pembaca seperti dibawa arus penasaran dan kunci dari 

penasaran itu dibuka pengarang di akhir cerita. Ketiga, capaian estetik pengarang 

buku dalam menggelindingkan novel ini dibangun dengan cita rasa bahasa yang 

                                                           
28

 Ibid, h. 330. 
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kadang puitis, tak sederhana bahkan kadang penuh metafor. 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.”
29

 

Adapun respon negatif terhadap novel ini tidak begitu banyak, hanya ada 

beberapa orang saja yang mengatakan Asma Nadia sebagai anti poligami. Namun 

dari sedikitnya respon negatif tersebut dan lebih banyak pada respon positifnya, maka 

layak jika novel ini menjadi Nation Best Seller, Novel Terbaik Islamic Book Fair 

Award, dan diangkat ke Layar Lebar. 

Dengan novel best seller tersebut, penulis berharap pesan moral (akhlak) yang 

ada pada novel tersebut dapat ditangkap oleh para remaja sehingga dapat 

mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku para remaja saat ini. Oleh karena itu, 

pemilihan novel Syurga yang tak dirindukan sebagai objek kajian dalam skripsi ini 

dinilai layak dan relevan terhadap problematika pendidikan pada saat ini. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kandungan pesan moral (akhlak) 

dalam novel tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam novel syurga yang tak dirindukan. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Novel 

Syurga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia”. 

 

                                                           
29

 https://resensibukupgsdupy.wordpress.com/2014/12/04/surga-yang-tak-dirindukan/ (22 

Februari 2017) 

https://resensibukupgsdupy.wordpress.com/2014/12/04/surga-yang-tak-dirindukan/
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D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

“Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Syurga yang 

Tak Dirindukan Karya Asma Nadia?”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target yang diharapkan akan tercapai setelah melakukan 

sebuah pekerjaan tertentu. Jika target itu tercapai, maka pekerjaan tersebut layak 

dikatakan berhasil. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang mengambil bahasan sastra ini, adalah 

untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

novel Syurga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

dapat memberikan suatu masukan kepada dunia pendidikan Islam tentang karya 

sastra yang mengandung nilai-nilai konstruktif terhadap dunia pendidikan 

Islam. 

b. Secara praktis manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat 

memberikan pemahaman bahwa novel yang dikaji dalam skripsi ini layak 

menjadi bahan bacaan para remaja secara nasional, atau setidaknya novel ini 

menjadi salah satu novel yang direkomendasikan oleh guru sekolah untuk 

dibaca oleh para peserta didik. 



 
 

20 
 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Artinya permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian 

kepustakaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan 

menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada nilai-nilain pendidikan 

akhlak yang relevan mengenai permasalahan pendidikan akhlak masa kini. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya mengkaji secara 

sistematis dan cermat terhadap data faktual yang berhasil digali melalui sumber 

data penelitian.
30

 Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

peneliti terdahulu. 

2. Sumber Data 

Dalam upaya pengumpulan data, demi kesempurnaan dan kelengkapan data 

penulis mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungj 

awabkan. Setiap penelitian, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber data primer  

(primary resoruces) maupun sekunder (secondary resources). 

                                                           
30

 S. Sumargono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h. 8. 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam penelitian ini.
31

 

Dalam penelitian ini yang menjadi tema rujukan adalah: Novel Syurga Yang Tak 

Dirindukan Karya Asma Nadia dan Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Terj. 

dari Khuluqul Muslim, Al-Imam Al- Ghazali, oleh Moh. Rifa‟i. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi penelitian.
32

 

Adapun data sekunder yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut: Kaitannya 

dengan penelitian ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan yaitu berkenaan dengan materi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

novel syurga yang tak dirindukan karya Asma Nadia yaitu antara lain: 

1) Abdul Majid Khon, dkk, Ulumul Hadits 

2) Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan 

3) Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia 

4) Asrorun Niam Shaleh, Reorientasi Pendidikan Islam 

5) Azyumardi Azra, Esai-esai Intelektual Muslim & Pendidikan Islam 

6) Bambang Q-Anees, Pendidikan karakter berbasis Alqur‟an 

7) Bukhari Umar, Hadits Tarbawi (Pendidikan dalam Perspetif Hadits) 

8) Djamaludin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam 

9) Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam 

                                                           
31

 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 78. 
32

 S. Sumargono, Op.Cit., h. 95. 
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10) M. Alwi al-Maliki, Prinsip-prinsip Pendidikan Rasulullah  

11) M. Yatimin Abdullah, Study Akhlak dalam Perspektif al-Qur‟an 

12) Mahjudin, Kuliah Akhlak Tasawuf 

13) Moh Ardani, Akhlak Tasawuf: Nilai-nilai Akhlak/Budi Pekerti dalam Ibadat 

dan Tasawuf 

14) Rosihon Anwar, Akidah Akhlak 

15) Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak 

16) Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq 

17) Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu tekhnik studi pustaka.  

Yang dimaksud tekhnik studi Pustaka adalah tekhnik penelitian yang  menggunakan 

sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah 

dirumuskan.
33

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Tahapan 

pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan 

pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan 

kemudian membuat ringkasan sementara. 

 

                                                           
33

Http:// febigundar.blogspot.com/2011/12/tekhnik pengumpulan data studi.html (diakses 

pada tanggal 01 Juni 2016,pukul : 07.18 WIB). 
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4. Teknik Analisis Data 

Strategi analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Strategi ini 

dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-

kesimpulan umum. Adapun tekhnik analisis datanya menggunakan tekhnik analisis 

isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan.
34

 

Langkah-langkah analisa data sebagai berikut: 

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji 

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku-

buku pendidikan islam. 

c. Menganalisa dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan nilai-nilai 

pendidikan islam yang terdapat pada novel tersebut. 

d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. “Analisis Nilai Moral Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia Dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya Di SMA”. Penelitian ini ditulis oleh Dwi 

Widiasih Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas  Muhammadiyah Purworejo. Penelitian ini dibatasi pada analisis moral 

dan mengaitkannya dengan Rencana Pembeljaran di Sekolah. Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis mengkaji aspek pendidikan akhlak saja. Persamaan 

penelitian Dwi Widiasih dengan penelitian penulis adalah pada pengarang dan 

                                                           
34

Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309. 
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objek kajian dan metode penelitiannya, yaitu sama-sama mengkaji novel Syurga 

yang tak dirindukan karya Asma Nadia dan menggunakan metode deskriptif 

dengan analisis kualitatif. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kepustakaan (library research). 

2. “Nilai Pendidikan Akhlak Tokoh Utama Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya 

Asma Nadia Dan Skenario Pembelajarannya Di Kelas XII SMK”. Penelitian ini 

ditulis oleh Nurul Hidayati Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo. Penelitian ini dibatasi 

pada analisis isi pada nilai pendidikan akhlak mulia tokoh utama yang meliputi 

akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak 

berkeluarga, dan akhlak bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana nilai pendidikan akhlak tokoh utama, bagaimana 

hubungan antar unsur nilai pendidikan akhlak tokoh utama, dan skenario 

pembelajaran nilai pendidikan akhlak tokoh utama novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia di kelas XII SMK. Persamaan penelitian Nurul 

Hidayati dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji nilai pendidikan 

akhlak dalam novel Syurga yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia. 

3.  “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

karya Habiburrahman El-Shirazy”. Skripsi ini ditulis oleh Aep Saefulloh, 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta pada tahun 2006. 

Penelitian ini dibatasi pada analisis unsur-unsur intrinsik ekstrinsik dan nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel tersebut. Persamaan penelitian 
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Aep Safulloh dengan penelitian penulis adalah pada aspek kajiannya, yaitu sama-

sama mengkaji aspek pendidikan akhlak. Sedangkan perbedaannya ada pada aspek 

kajian, objek kajian, novel dan pengarang. Aep Saefulloh mengkaji aspek intrinsik 

ekstrinsik dan juga aspek pendidikan akhlaknya, dan objek kajiannya memakai 

novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy, sementara penulis hanya 

mengkaji aspek pendidikan akhlaknya saja dan objek kajiannya menggunakan 

novel Syurga yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia. 

4. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya 

Habiburrahman El-Shirazy”. Skripsi ini ditulis oleh Arief Mahmudi, mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 

2011. Penelitian ini dibatasi pada kajian nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel 

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El-Shirazy. Persamaan penelitian 

Arief Mahmudi dengan penelitian penulis adalah pada metodologinya, yaitu sama-

sama menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan objek 

penekanannya lebih menekankan pada satu aspek saja yaitu aspek akhlak terpuji. 

Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research) dan membatasi aspek penelitian pada pendidikan akhlak. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada pengarang dan novel dari objek yang 

dikaji. Penelitian Arief Mahmudi melakukan penelitian dengan objek kajian novel 

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El-Shirazy, sedangkan penulis 

melakukan penelitian dengan objek kajian novel Syurga yang Tak Dirindukan 

karya Asma Nadia. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Secara istilah pendidikan berasal dari kata dasar “didik”, yang artinya 

“memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran”.
35

 Secara etimologi (kebahasaan), kata “pendidikan” berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu kata majemuk  paedagogike. Kata tersebut terdiri dari dua kata, 

yaitu kata paes dan ago. Paes berarti anak, sedangkan ago berarti aku membimbing. 

Kata paedagogike ini bisa diartikan secara simbolik, yang kemudian memiliki arti 

sebagai perbuatan membimbing anak didik. Dalam hal ini, bimbingan menjadi 

kegiatan inti dalam proses pendidikan.
36

 

Proses pembangunan sebuah bangsa pada hakekatnya diarahkan untuk 

membangun manusia seutuhnya, baik moral maupun material. Membangun manusia 

yang bermoral berarti membangun kualitas bangsa. John Gardner mengatakan bahwa 

suatu bangsa akan menjadi besar apabila bangsa itu percaya pada sesuatu itu harus 

berdimensi moral, sesuatu yang berdimensi moral tidak lain adalah bersumber dari 

ajaran agama. Agama akan membentuk manusia bermoral apabila dilakukan melalui 

jalur proses pendidikan (Pendidikan Agama Islam). Sebagaimana dijelaskan dalam 

al-Qur‟an: 

                                                           
35

 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, h. 425. 
36

 Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 70. 
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 ....     .... 

Artinya: “...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (Q.S al-

Mujadilah [58]: 11) 

 

Mastuhu juga berpendapat bahwa manusia adalah “Mahluk yang memiliki daya 

akal dan kehidupan baik, ia harus membentuk peradaban dan menunjukkan 

kehidupan melalui proses pendidikan”. Proses pendidikan merupakan upaya 

penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya untuk mengembangkan potensi manusia, 

serta sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya baru sebagai hasil interaksi potensi 

dengan konteks kehidupan. Ahmad tafsir menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

proses pengembangan pribadi manusia dalam semua aspeknya. 

Melalui pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan 

pribadidan masyarakat. Muhaimin menyatakan bahwa pendidikan dalam makna 

filosofisnya adalah “upaya mempercepat dan menyertai perubahan serta 

perkembangan umat manusia dengan cara menghantar dan membimbing perubahan 

dan sekaligus mengarahkan kehidupan manusia itu sendiri”. Mengingat pentingnya 

fungsi dan tujuan pendidikan juga telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:
37

 “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

                                                           
37

Andi Warisno, “Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan 

Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupatenlampung Selatan”. (Disertasi Program Doktor 

Manajemen Pendidikan Islam, Bandar Lampung, 2016), h. 1-2. 
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memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”. 

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu proses atau usaha dalam rangka mendidik, melatih dan transfer ilmu 

pengetahuan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa kepada peserta didik. 

Pendidikan dipandang sebagai sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara 

terus menerus kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu menjadi 

pribadi yang kamil (sempurna) secara lahir dan batin. 

Adapun pengertian akhlak ditinjau dari segi linguistik (kebahasaan), kata 

“akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mashdar dari kata akhlaqa, yukhliqu, 

ikhlaqan, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af‟ala, yuf‟ilu, if‟alan yang 

berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi‟ah (kelakuan, tabi‟at, watak dasar), al-„adat 

(kebiasaan, kelaziman), al-maru‟ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama).
38

 

Kata akhlaq dapat ditemukan pemakaiannnya di dalam al-Qur‟an maupun 

Hadits, sebagaimana terlihat di bawah ini: 

     

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Q.S 

al-Qalam [68]: 4) 

 

 
Artinya: “Bahwasanya  aku di utus (oleh Allah) untuk menyempurnakan budi  

pekerti. (H.R Ahmad) 
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 Jamil Shaliba, al-Mu‟jam al-Falsafi, Juz 1, (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978), h. 539. 
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Sedangkan secara terminologik (peristilahan), terdapat beberapa definisi akhlak 

yang beragam yang dikemukakan oleh para pakar di bidang ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Ibnu Miskawaih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan 

terdahulu, secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah: “Sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
39

 

b. Sementara itu, Imam al-Ghazali yang selanjutnaya dikenal sebagai Hujjatul 

Islam (Pembela Islam), dengan lebih luas dari Ibnu Miskawaih mengatakan 

akhlak adalah: “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-

macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan”.
40

 

c. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, dalam Mu‟jam al-Wasith, Ibrahim 

Anis mengatakan bahwa akhlak adalah: “Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.
41

 

                                                           
39

Ibn Miskawaih, Tahzib al-Akhlaq wa Tahrir al-A‟raq (Mesir: al-Mathba‟ah al- Mishriyah, 

1934), cet. I, h. 40, dikutip oleh H. Abuddin Nata. “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, (jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3. 
40

Imam al-Ghazali, Ihya‟ Ulum al-Din, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 56., dikutip oleh 

H. Abuddin Nata. “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3. 
41

al-Mu‟jam al-Wasith, (Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1972), h. 202., dikutip oleh H. Abuddin Nata. 

“Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3. 
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Selanjutnya di dalam kitab Dairatul Ma‟arif secara singkat akhlak di artikan: 

“Sifat-sifat manusia yang terdidik”.
42

 Keseluruhan definisi akhlak tersebut di atas 

tampak tidak ada yang bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satudan 

lainnya. Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling 

melengkapi.
43

 

Dari beberapa definisi pendidikan dan akhlak di atas, secara singkat penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar 

yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik 

kepada peserta didik. Dengan usah pendidik tersebut, diharapkan peserta didik 

mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang timbul dalam dirinya tanpaada 

lagi paksaan atau tekanan dari orang lain, melainkan atas dasar kesadaran, kemauan, 

pilihan dan keputusan yang dibuatnya. 

2. Macam-Macam Akhlak 

Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji 

(Ahklak al-Karimah) dan akhlak tercela ( akhlak mazhmumah).
44

 

a. Akhlak Terpuji (Akhlak al-Karimah) 

Menurut M. Yatimin Abdullah, “akhlak terpuji (akhlak al-Karimah) adalah 

akhlak yang baik dan benar menurut syari‟at Islam”.
45

 Lebih lanjut, M. Yatimin 
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Abdullah menjelaskan, Akhlakul Karimah berarti tingkah laku yang terpuji yang 

merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah SWT yang 

dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji atau dengan kata lain, akhlakul 

karimah ialah mata rantai iman.
46

 Berikut ini adalah sebagian contoh dari akhlakul 

karimah, yaitu: 

1) Takwa 

Kalimat “Ittaqullah” (bertakwalah kepada Allah) jika diterjemahkan 

secara harfiyah akan menjadi “Jauhilah Allah atau hindarkanlah dirimu dari 

Allah”. Para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya terdapat satu kata yang 

tersirat antara “hindarilah” dan “Allah”. Kata yang tersirat itu adalah siksa 

atau hukuman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menghindari Allah 

adalah menghindari siksa atau hukuman-Nya. 

Syekh Muhammad Abduh yang pendapatnya ditulis oleh muridnya, 

Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, menyatakan dalam Tafsir al-Manar, bahwa 

menghindari siksa Tuhan dan sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan-Nya dapat 

dicapai dengan menghindarkan diri dari segala apa yang dilarang-Nya dan 

menjalankan seluruh perintah-Nya. Hal ini dapat tercapai melalui rasa takut 

dari siksaan itu (Allah SWT). Rasa takut tersebut pada mulanya muncul dari 

keyakinan tentang adanya siksaan, tetapi seharusnya timbul dari keyakinan 

adanya yang menyiksa, sehingga seseorang yang bertakwa adalah yang 

menjaga dirinya dari terkena siksaan. Untuk itu, ia harus memiliki pandangan 
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dan kesadaran yang tinggi dalam memahami dan menghayati sebab-sebab 

yang dapat menimbulkan sisksa itu. 

2) Cinta dan Ridho 

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang 

menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan 

penuh semangat dan rasa kasih-sayang. Bagi seorang mukmin, cinta pertama 

dan utama sekali diberikan kepada Allah SWT. Allah lebih dicintainya dari 

pada segala-galanya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman: 

  ....    .... 

Artinya: “...adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada 

Allah...” (Q.S al-Baqarah [2]: 165) 

Mengapa kita harus mencintai Allah lebih dari segala-galanya?, tidak lain 

alasannya karena Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh 

isinya, serta Allah lah yang mengeloladan memelihara semua itu. Dengan 

rahman-Nya Dia menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh umat 

manusia jauh sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Dan dengan Rahim-Nya 

Dia menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman sampai 

hari akhir nanti, Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Cinta kepada Allah SWT itu bersumber dari iman. Semakin tebal iman 

seseorang semakin tinggi cintanya kepada Allah SWT. Bahkan bila disebut 

nama Allah hatinya akan bergetar. Allah SWT berfirman: 
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        .... 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka...” (Q.S al-Anfal [8]: 2) 

 

Sejalan dengan cinta, seorang muslim haruslah dapat bersikap ridha 

dengan segala aturan dan keputusan Allah SWT. Artinya dia harus dapat 

menerima dengan sepenuh hati tanpa penolakan sedikitpun, segala sesuatu 

yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan maupun 

petunjuk-petunjuk lainnya. Dia akan melaksanakan semua perintah, 

meninggalkan semua larangan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk-Nya 

juga dengan senang hati. Dia dapat ridho karena dia mencintai Allah dan 

yakin bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha 

Mengetahui segala-galanya, yang Maha Bijaksana tentulah tidak akan 

membuat suatuaturan yang tidak sesuai atau akan merugikan umat manusia 

mahluk ciptaannya. 

Dengan keyakinan seperti itu dia juga akan rela menerima segala qadha 

dan qadar Allah terhadap dirinya. Dia akan bersyukur atas segala kenikmatan, 

dan akan bersabar atas segala cobaan. Dengan cinta kita mengharapkan ridho-

Nya dan dengan ridho kita mengharapkan cinta-Nya.
47

 

3) Ikhlas 

Secara etimologis “ikhlas” dalam bahasa Arab berakar dari kata 

“khalasha” dengan arti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Setelah 
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dibentuk menjadi “ikhlash (mashdar dari fi‟il muta‟addi khallasha) berarti 

membersihkan atau memurnikan.
48

 Secara terminologis yang dimaksud 

dengan ikhlas adalah beramal semata-mata karena mengharap Ridho-Nya. 

Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadat, sebagaimana tertuang 

dalam firman-Nya: 

         ..... 

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus...” (Q.S al-Bayyinah [98]: 5) 

Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat atau perasaan yang 

menyertai amal perbuatan manusia. Karena nilai amal manusia pada 

hakikatnya kembali kepada si pemiliknya, dan tergantung kepada niatnya.
49

 

Semua amal yang baik, bila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas 

mendapat imbalan pahala ibadah. Bahkan semua kesenangan (yang halal) 

yang diingini manusia bisa berubah menjadi bentuk ibadah mulia. 

Sesungguhnya,sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan dirinya 

kepada Allah dengan niat ikhlas, maka seluruh gerak dan diamnya, tidur dan 

jaganya, dihitung langkah-langkah mencari ridho Allah.
50

 

4) Syukur 

Syukur merupakan sikap dimana seseorang tidak menggunakan nikmat 

yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat kepada-Nya. Bentuk 
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syukur ini ditandai dengan menggunakan segala nikmat atau rezeki karunia 

Allah tersebut untuk melakukan ketaatan kepada-Nya dan memanfaatkannya 

kearah kebajikan, bukan menyalurkannya kejalan maksiat atau kejahatan. 

Nikmat yang diberikan Allah itu cukup banyak dan tidak mampu kita hitung. 

AllahSWT berfirman: 

....    

Artinya: “...dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 

menghinggakannya”. (Q.S Ibrahim [14]: 34) 

 

Orang yang beriman akan merasa senang dan puas serta bersyukur 

terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut. Jiwa keimanan yang ada dalam 

dirinya dapat membatasi supaya ia tidak memperturutkan loba dan tamak. 

Bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah dengan jalan 

mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Karunia yang 

diberikan oleh Allah harus dimanfaatkan dan dipelihara, seperti panca indera, 

harta benda, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
51

 

Apabila sudah mensyukuri karunia Allah itu, berarti kita telah bersyukur 

kepada-Nya sebagai penciptanya. Bertambah banyak kita bersyukur, 

bertambah banyak pula nikmat yang akan kita terima.
52

 Allah SWT berfirman: 
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Artinya:“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". (Q.S Ibrahim [14]: 7) 

 

5) Taubat 

Taubat berakar dari kata taba yang berarti kembali. Orang yang bertaubat 

kepada allah SWT adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, 

kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, kembali 

dari larangan Allah menuju perintah-Nya, kembali dari maksiat menuju taat, 

kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhai-Nya, kembali 

dari yang saling bertentangan menuju yang saling menyenangkan, kembali 

kepada Allah setelah meninggalkan-Nya dan kembali taat setelah menentang-

Nya. 

Apabila seorang Muslim melakukan kesalahan atau kemaksiatan dia 

wajib segera bertaubat kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan kesalahan 

atau kemaksiatan disini adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan 

syari‟at Islam, baik yang termasuk dosa besar atau dosa kecil.
53

 Allah SWT 

berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 

taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan 

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu 

ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada 

hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin 

yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan 

dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb 

kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S at-

Tahrim [66]: 8) 

 

6) Sabar 

Sabar adalah suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada 

kesulitan yang dihad8apinya. Namun yang perlu dicatat, tidak berarti bahwa 

sabar itu langsung menyerah tanpa upaya untuk melepaskan diri dari kesulitan 

yang dihadapi oleh manusia. Maka sabar dalam definisi yang paling tepat 

adalah sikap yang diawali dengan ikhtiar, lalu diakhiri dengan rida dan ikhlas, 

bila seseorang dilanda suatu cobaan dari Tuhan.
54

 

Dalam kehidupan manusia, susah-senang, sehat-sakit, suka-duka datang 

silih berganti bagaikan silih bergantinya siang dan malam. Namun kita harus 
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ingat bahwa semua itu datang dari Allah SWT untuk menguji dan mengukur 

tingkat keimanan seorang hamba. Apakah seorang hamba itu tabah dan sabar 

menghadapi semua ujian itu atau tidak, itu semua bergantung kepada akhlak 

hamba tersebut. Sabar terbagi tiga macam, yaitu: 

(1) Sabar karena taat kepada Allah, artinya sabar untuk tetap melaksanakan 

perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya dengan senantiasa 

meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Allah SWT berfirman: 

          

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung”. (Q.S ali-„Imran [3]: 200) 

 

(2)  Sabar karena maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak melakukan 

perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu sangat dibutuhkan kesabaran 

dan kekuatan dalam menahan hawa nafsu. Allah SWT berfirman: 

           

  

Artinya: “Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena 

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, 

kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang”. (Q.S 

Yusuf [12]: 53) 
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(3)  Sabar karena musibah, artinya sabar pada saat ditimpa kemalangan, 

ujian, serta cobaan dari Allah. Allah SWT berfirman: 

               

          

               

           

Artinya: “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". Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang 

Sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah 

orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S al-Baqarah [2]: 

155-157) 

 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, sabar ialah tahan 

menderita dan menerima cobaan dengan ridha hati serta menyerahkan diri 

kepada Allah setelah berusaha. Selain itu, yang dimaksud sabar di sini bukan 

hanya bersabar terhadap ujian dan musibah,tetapi juga dalam hal ketaatan 

kepada Allah SWT, yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. 

7) Kasih Sayang 

Kasih sayang itu merupakan sifat Allah SWT dan salah satu asmaul 

husna-Nya. Allah SWT itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
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sebab kasih sayang-Nya meliputi semua mahluk dan semua kerajaan-Nya. 

Setiap kali sinar ilmu-Nya itu memancar, memancar pula sinar kasih sayang-

Nya yang melimpah. Kasih sayang adalah kelembutan dalam hati yang 

dihubungkan dengan rasa sakit ketika terasa oleh indra, atau kasih sayang 

adalah mendampingi teman di waktu suka dan duka. 

Kasih sayang juga merupakan akhlak terpuji orang muslim. Sebab 

tempat tumbuhnya kasih sayang itu kesucian diri dan ruh, ketika ia beramal 

shaleh, menjauhi keburukan dan tidak berbuat kerusakan, merupakan proses 

penyucian diri dan ruhnya. Barang siapa membiasakan hal tersebut maka 

kasih sayang itu tak akan lepas dari hatinya. Dan sebagai seorang muslim 

hendaklah kita saling berpesan dan saling mengajak kepada kasih sayang. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman:  

               

       

Artinya: “Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan 

saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih 

sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan 

itu) adalah golongan kanan”. (Q.S al-Balad [90] : 17-18) 

 

Kasih sayang itu tak terbatas kepada manusia saja, tetapi mesti sampai 

kepada binatang. Islam telah memerintahkan agar saling menyayangi di muka 

bumi dan menjadikan kasih sayang itu sebagai ciri iman yang sempurna. 

Karena  itu kepada setiap muslim hendaklah menampakkan muka berseri-seri, 
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cinta dan kasih sayang kepada setiap orang yang bertemu dengannya. Dengan 

demikian, Islam berpesan agar berkasih sayang secara menyeluruh, yakni 

kasih sayang yang meliputi manusia, kehidupandi darat dan kehidupan di 

udara. Oleh karena itu, Islam merupakan agama terbaik, agama damai dan 

agama kasih sayang kepada seluruh manusia.
55

 

8) Syaja‟ah 

Syaja‟ah artinya berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa 

mempedulikan apakah dia berada dipihak yang benar atau salah, dan bukan 

pula berani memperturutkan hawa nafsu. Tetapi berani yang berlandaskan 

kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. 

Keberanian tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh 

kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Kemampuan mengendalikan diri waktu 

marah, sekalipun dia mampu melampiaskannya, adalah contoh keberanian 

yang lahir dari hati yang kuat dan jiwa yang bersih.
56

 

9) Pemaaf 

Pemaaf juga merupakan salah satu akhlak terpuji yang dianjurkan oleh 

Islam dan oleh Allah SWT kepada Rosulullah Saw dan orang-orang mukmin. 

Sebagaimana firman-Nya: 

 ....   
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Artinya: “...Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik”. (Q.S al-Hijr 

[15]: 85) 

 

 

  ....       

 

Artinya: “....dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan”. (Q.S ali-„Imran [3]: 134) 

 

Jadi memaafkan itu berkaitan dengan menahan marah dan berbuat 

kebajikan. Tak ada yang lebih menentramkan diri dan menenangkan 

pandangan dari pada hati yang damai serta jauh dari dengki. Islam 

memandang hati sebagai sesuatu yang sangat pokok. Hati yang hitam akan 

merusak amal shaleh, menodai keindahannya,dan mengotori kebeningannya. 

Sedangkan hati yang bercahaya, Allah akan memberkati sedikit rezeki yang 

diterima orang itu, yakni setiap kebajikancepat datang kepadanya.
57

  

10) Birrul Walidain 

Islam menekankan kepada setiap muslim untuk menjaga akhlak kepada 

orang  tua.  Setiap  anak  harus  menaati  perintah  orang  tua  karena  pada 

hakikatnya tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anak- 

anaknya. Jadi, apapun perintah mereka, tak lain adalah bentuk rasa cinta yang 

tulus tanpa pamrih kepada anaknya. 
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Moh. Ardani mengatakan “Ajaran Islam menyerukan kepada umatnya 

untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, bahkan ketika orang tua dalam 

keadaan marah kepada anaknya. Allah melarang sang anak menyinggung 

perasaan orang tua, membalas atau mengimbangi ketidak baikan orang tua”.
58

 

Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut 

di dalam al-Qur‟an, antara lain sebagai berikut: 

            .... 

Artinya: “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (Q.S al-Isra [17]: 23) 

 

Allah menghubungkan beribadah kepada-Nya dengan berbuat baik 

kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua 

dan birrul walidain di sisi Allah SWT. 

b. Akhlak tercela (Akhlak Mazhmumah) 

Segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak mahmudah disebut 

akhlak madzmumah. Akhlak madzmumah merupakan tingkah laku yang tercela yang 

dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. 

Bentuk-bentuk akhlak madzmumah ini bisa berkaitan dengan Allah, Rasulullah, 
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dirinya, keluarga, masyarakat dan alam sekitarnya.
59

 Berikut ini adalah sebagian 

contoh dari akhlak tercela (akhlak mazhmumah): 

1) Syirik 

Syirik ialah menjadikan sekutu bagi Allah dalam melakukan suatu 

perbuatan yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah (hak 

Allah), seperti menjadikan tuhan-tuhan lain bersama Allah SWT, 

menyembahnya, menaatinya, meminta pertolongan kepadanya, mencintainya 

atau melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti itu, yang tidak boleh dilakukan 

kecuali kepada Allah SWT.orang yang melakukan syirik disebut musyrik. 

Syirik termasuk akhlak madzmumah kepada Allah yang sangat berbahaya, 

yang karenanya tidak akan diterima amal kebaikan manusia, hingga amal 

perbuatannya menjadi sia-sia. Karena syarat utama diterima dan dinilainya amal 

itu adalah ikhlas karena Allah SWT, dan Allah mengharamkan syurga bagi 

orang yang berbuat syirik dan tempatnya adalah di dalam neraka. Sebagaimana 

firman-Nya di dalam al-Qur‟an: 

....              

    

Artinya: “....Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) 

Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 

tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu 

seorang penolongpun”. (Q.S al-Maidah [5]: 72) 
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Syirik ada dua macam; yaitu syirik akbar (syirik besar) dan syirik asgar 

(syirik kecil). Syirik akbar ialah dosa besar yang tidak akan mendapat ampunan 

Allah. Pelakunya tidak akan masuk syurga untuk selama-lamanya. Syirik asgar 

termasuk dosa-dosa besar yang dikhawatirkan pelakunya akan meninggal dalam 

keadaan kufur manakala Allah tidak mengampuninya dan selama dia tidak 

bertobat kepada-Nya sebelum meninggal. 

Bentuk-bentuk syirik akbar, antara lain; menyembah selain Allah, yakni 

menyembah berhala, matahari, bulan, jin, setan, percaya kepada azimat, 

memercayai sihir, tenun (santet), percaya pada ramalan nasib. Adapun bentuk 

syirik kecil adalah riya‟ dan takabbur.
60

 

2) Kufur 

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari 

“kafir”. Jadi, kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Menurut 

syra‟ kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rosul-Nya, baik dengan 

mendustakannya atau tidak mendustakannya
61

. Orang kafir merupakan 

kebalikan dari orang mukmin. Allah SWT berfirman: 

      

Artinya: “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah 

ialah orang-orang yang kafir, Karena mereka itu tidak beriman”. 

(Q.S al-„Anfal [8]: 55) 
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4) Ujub dan Takabbur 

Secara etimologi, ujub berasal dari “Ajiba, Ya‟jibu,‟Ujban”. Artinya, 

heran (takjub). Munculnya sifat ujub diawali dari rasa heran terhadap diri 

sendiri karena melihat dirinya lebih hebat istimewa dari yang lain. Dari ujub, 

selanjutnya muncul sifat takabbur (sombong), yakni mengecilkan dan 

meremehkan orang lain. 

Jadi, ujub dan takabbur adalah dua sifat tercela yang berdampingan. 

Hujjatul Islam, al-Ghazali mengemukakan bahwa “Hal-hal yang menyebabkan  

ujub dan takabbur ialah ilmu, amal, dan ibadah, kebangsaan, kecantikan atu 

ketampanan, harta, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan banyak pengikut”.
62

 

5) Dengki 

Diantara sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan adalah 

dengki. Dalam bahasa Arab, dengki disebut hasad, yaitu perasaan yang timbul 

dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, 

tetapi dimiliki oleh orang lain, kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang 

dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewjarnya. 

Menurut Imam al-Ghazali, dengki adalah membenci kenikmatan yang 

diberikan Allah kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan 

kenikmatan itu. Sifat inilah yang menyebakan setan yang sebelum Adam a.s 

ada merupakan penghuni syurga, dilaknat Allah SWT. Sifat ini pula yang 
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menyebabkan tumpahnya darah pertama di bumi milik Habil akibat hasud dan 

dengki yang dimiliki oleh Kabil.
63

 

 

 

3. Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar secara bahasa berarti “fundamen”, pokok atau pangkal suatu pendapat 

(ajaran, aturan) atau asas”.
64

 Dikatakan bahwa dasar adalah “landasan berdirinya 

sesuatu yang berfungsi memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai”.
65

 

Demikian pula dengan dasar pendidikan akhlak, yaitu dasar yang menjadi landasan 

agar pendidikan akhlak dapat berfungsi sesuai arah kepada tujuan yang akan dicapai. 

Azyumardi Azra mengatakan, dasar pendidikan akhlak harus bersumber pada 

ajaran  agama  Islam  dikarenakan  pendidikan  dalam  Islam  adalah  bagian  yang 

tidak terpisahkan dari ajaran Islam.
66

 Ia merupakan bagian padu dari aspek-aspek 

ajaran Islam. Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar pendidikan akhlak ialah 

Alquran dan Sunnah dikarenakan keduanya merupakan sumber hukum Islam yang 

mencakup seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, al-Qur‟an secara garis besar memiliki 

beberapa tujuan, yaitu sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut 

oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepastian akan 
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adanya hari pembalasan sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan 

menerangkan norma-norma keagamaandan susila yang harus diikuti oleh manusia 

dalam kehidupannya secara individual atau kolektif, dan sebagai petunjuk mengenai 

syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti 

oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya.
67

 Diantara ayat al-

Qur‟an yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah: 

               

         

         

Artinya: “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 

dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 

diri”. (Q.S Luqman [31]: 17-18) 

 

 

 

Sementara itu, dasar pendidikan akhlak berikutnya adalah Sunnah. Menurut 

bahasa, sunnah berarti “perjalanan atau sejalan, baik atau buruk masih bersifat sama. 

Sedangkan menurut istilah, sunnah berati “segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi atau kepada seorang sahabat atau seorang setelahnya (tabi‟in), baik berupa 
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perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat”.
68

 Mengingingat kebenaran al-Qur‟an 

dan Sunnah adalah mutlak, maka setiap ajaran yang sesuai dengan keduanya harus 

dilaksanakan dan apabila bertentangan  harus  ditinggalkan.  Dengan  demikian,  

berpegang  teguh  kepada keduanya akan menjamin seseorang terhindar dari 

kesesatan. 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok yang 

melakukan sesuatu kegiatan. Tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu, sasaran yang akan 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan pendidikan Islam.
69

 

Yang dimaksud tujuan pendidikan adalah target yang ingin dicapai suatu proses 

pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan dapat mempengaruhi performance 

manusia.
70

 

Pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan ajaran 

Islam.
71

 Zakiah Daradjat mengatakan bahwa tujuan pendididkan akhlak yaitu untuk 

membentuk karakter muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji. Dalam ajaran Islam, 

akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman merupakan pengakuan hati, dan akhlak 

adalah pantulan iman tersebut pada perilaku, ucapan dan sikap. Iman adalah 
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maknawi, sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam perbuatan yang dilakukan 

dengan kesadaran dan karena Allah semata.
72

 

Adapun tujuan pendidikan akhlak tidak lepas dari dasar yang menjadi pedoman 

pendidikan akhlak tersebut, yaitu al-Qur‟an dan Sunnah. Dalam pedoman dasar 

tersebut terdapat arah tujuan tang akan dicapai yaitu terciptanya pribadi atau 

masyarakat yang berakhlak Islam, yaitu akhlak yang sesuai dengan tuntunan al-

Qur‟an dan Sunnah. Oleh  karena  itu,  bisa  disimpulkan  bahwa  tujuan  pendidikan  

akhlak  yaitu untuk  membuat  peserta  didik  agar  mampu  melakukan  nilai-nilai  

keimanan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat di dalam al-

Qur‟an dan Sunnah. 

5. Metode Pendidikan Akhlak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai “cara yang 

teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud”.
73

 Sehingga 

dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan yang 

namanya suatu metode yang tepat agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Oleh 

karena itu, pendidikan harus mampu memahamidan menguasai berbagai metode 

dalam pendidikan. Sebab suatu metode bisa tepat untuk dipakai dalam suatu bidang 

pelajaran tertentu namun belum tentu tepat jika dipakai untuk bidang pelajaran yang 

lain. Adapun metode pendidikan akhlak yang paling penting dan paling menonjol 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Memberi Pelajaran atau Nasihat 

Ini merupakan metode yang cukup dikenal dalam pembinaan Islam yang 

menyentuh diri bagian dalam dan mendorong semangat penasihat untuk 

mengadakanperbaikan, sehingga pesan-pesannya dapat diterima. Metode ini 

akan lebih berguna jika yang diberi nasihat percaya kepada yang memberi 

nasihat, sementara nasihatnya datang dari hati. Sebab apa-apa yang datang dari 

hati itu akan sampai ke hati pula. 

Dalam kamus al-Muhith disebutkan, wa‟azha-ya-„izhuwa‟zan-wa‟zhatan-

mau‟izhah. Artinya mengingatkan pada sesuatu yang melembutkan hati seperti 

pada pahala dan siksa supaya yang diingatkan itu mendapat pelajaran. Dalam 

al-Qur‟an sebagaimana tafsir al Manar disebutkan, firman Allah SWt: 

....         

       

Artinya: “....Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 

kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah 

niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (Q.S at-Thalaq 

[65]: 2) 

 

Pelajaran disini maksudnya, nasihat yang baik, yang melembutkan hati, 

kemudian mendorong untuk mengamalkannya.
74

 

b. Membiasakan Akhlak yang Baik 

Menurut M.D. Dahlan,yang dikutip oleh Hery Noer Aly, pembiasaan 

merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedang kebiasaan (habit) ialah cara-
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cara bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir otomatis (hampir 

tidak disadari oleh pelakunya).
75

 Jadi metode pembiasaan yaitu mengulangi 

kegiatan tertentu berkali-kali agar menjadi bagian hidup manusia seperti puasa 

dan shalat.
76

 

Pembiasaan tersebutdapat dilakukan untuk membiasakan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapandan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk 

memudahkan pelakunya dalam melakukannya.karena seseorang yang telah 

mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudahdan 

senang hati. Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi 

kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan akan tetap berlangsung 

sampai tua. 

c. Memilih teman yang Baik 

Persaudaraan dalam Islam merupakan faktor persatuan. Sedang persatuan 

merupakan faktor kekuatan, lalu kekuatan merupakan faktor ketakwaan, dan 

ketakwaan merupakan benteng untuk menghindari kezaliman. Oleh karena itu, 

penting bagi kita untuk memulai hidup ini dari memilih teman yang baik. Sebab 

teman itu menunjukkan tentang orang yang ditemaninya, karena setiap orang 

yang mempunyai kecocokan suka saling tertarik pada apa-apa diantara mereka. 

Persaudaraan di jalan Allah bukan sekadar kasih sayang biasa, tetapi 

merupakan kasih sayang yang sesungguhnya, perasaan iman dan suatu 
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keharusan. Oleh karena itu, para pembina akhlak mesti mengarahkan peserta 

didikny agar memilih teman dengan benar, yakni yang wara‟, amanah dan 

seusianya.teman seperti ini akan mengarahkan mereka dengan baik, 

menggunakan waktu di jalanAllah, memperingatkan hal-hal yang menodai diri 

mereka dan tidak menyia-nyiakan waktu di luar taat kepada Allah, di luar 

mencari ilmu, atau di luar hal-hal yang halal.
77

  

d. Memberi Pahala dan Sanksi 

Pahala dalam Islam pada mulanya bertujuan menumbuhkan kesadaran 

atas motivasi iman sehingga dapat memperbaharui niat dan pelaksanaannya. 

Sebab jika tidak diarahkan ke sana, pahala itu bisa berubah menjadi fitnah yang 

memotivasi seseorang pada keindahan duniawi, dan sedikit demi sedikit 

menyimpang dari ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan sanksi bertujuan agar 

manusia mematuhi berbagai aturan yang telah ditentukan, dan 

mengingatkannya kepada kebenaran yang ia langgarsupaya dipatuhi, atau 

kepada dosa yang ia lakukan supaya dihentikan.
78

 

e. Memberi Keteladanan yang Baik 

Islam memandang keteladanan itu sebagai metode pembinaan akhlak 

yang amat mulia, sehingga dalam pembinaannya selalu bersandar pada asas 

ini.karena itu anak-anak mesti mempunyai teladan dalam keluarga dan orang 

tua mereka agar sejak kecil memiliki prinsip-prinsip Islam dan dapat berjalan di 
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atas relnya. Demikian pula bagi manusia umumnya mesti mempunyai teladan 

dalam masyarakat yang melekatkan mereka atas hakikat Islam dan tradisi 

murninya, supaya dapat membawa amanah bagi generasi berikutnya. Karena itu 

kepada para pembina akhlak hendaklah menjadikan Rosulullah Saw sebagai 

teladan agar melahirkan manusia-manusia yang shalih.
79

 

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan 

Rosulullah Saw dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan 

penyampaian misi dakwahnya. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa 

pendidikan dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil. Hal ini bisa 

terjadi karena secara psikologis anak adalah seorang peniru, yang akan 

cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi 

dalam segala hal. 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak 

Menurut H.A. Mustafa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak dan 

pendidikan.
80

 

a. Insting 

Definisi insting oleh para ahli jiwa masih ada perselisihan pendapat. 

Namun perlu diungkapkan juga, bahwa menurut james, yang dikutip oleh 

mustafa bahwa insting ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang 
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menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan itu dan 

tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. 

Pengertian insting lebih lanjut ialah sifat jiwa yang pertama yang 

membentuk akkhlak, akan tetapi suatu sifat yang masih primitif, yang tidak 

dapat lengah dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib di didik dan di asuh. Cara 

mendidik dan mengasuh insting kadang-kadang dengan ditolak dan kadang-

kadang pula diterima. 

Dengan demikian insting itu berbeda-beda bagi manusia sebagai  kita 

katakan diata. Kadang-kadang seorang manusia diberi kekuatan dalam suatu 

insting, dan diberi kelemahan dalam  insting lainnya. Demikian juga seorang 

telah kuat instingnya sedang lain orang kelihatan lemah, dan begitu sebaliknya. 

Banyak dari pemuda-pemuda mempunyai persediaan insting untuk 

menghasilkan keahlian dalam cabang kehidupan yang beraneka warna. 

Keahlian ini akan dapat kelihatan apabila seorang dapat memelihara 

keinginannya yang baik dan mengetahui cara bagaimana memberi semangat 

dan memberi petunjuk yang seharusnya dikerjakan dang apa yang seharusnya 

ditinggalkan. Sehingga matanglah insting-instingnya. 

Macam-macam insting : 

1) Insting menjaga diri sendiri 

2) Insting menjaga lawan jenis 

3) Insting merasa taku 

b. Pola Dasar Bawaan 
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Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang 

mengatakan kelahiran manusia itu sama. Dan yang membedakan adalah faktor 

pendidikan. Tetapi pendapat baru mengatakan tidak ada dua orang yang keluar 

di alam keujudan sama dalam tubuh, akal dari akhlaknya. Ada teori yang 

mengemukakan masalah turunan, yaitu: 

1) Turunan (pembawaan) sifat-sifat manusia. 

Dimana-mana tempat orang membawa turunan dengan berbeda-beda sifat 

yang bersamaan. Seperti bentuk, pancaindera, perasaan, akal dan kehendak. 

Dengan sifat sifat manusia yang diturunkan ini, manusia dapat mengalahkan 

alam didalam beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat 

menghadapinya. 

2) Sifat-sifat bangsa. 

Selain adat kebiasaan tiap-tiap bangsa, ada juga sifat yang diturunkan 

sekelompok orang dahulu kepada kelompok orang sekarang. Sifat-sifat ini 

ialah menjadikan beberapa orang dari tiap-tiap bangsa berlainan dari 

beberapa orang dari bangsa lain, bukan saja dalam bentuk mukanya bahkan 

juga dalam sifat-sifat yang mengenai akal 

c. Lingkungan 

Lingkungan ialah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. Lingkungan 

tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, lingkungan manusian ialah 

apa yang melingkungi dari negeri, lautan, sungai, udara dan bangsa. 

Lingkungan ada dua macam, yaitu: 
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1) Lingkungan alam 

Lingkungan alam telah menjadikan perhatian para ahli-ahli sejak zaman 

plato hingga sekarang ini. Dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan 

sampai akhirnya membawa pengaruh. Ibnu Chaldun telah menulis dalam 

kitab pendahuluannya. Maka tubuh yang hidup tumbuhnya bahkan hidupnya 

tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup didalamnya. Kalau 

lingkungan tidak cocok kepada tubuh, maka tubu tersebut akan lemah dan 

mati. Udara, cahaya, logam di dalam tanah, letaknya negeri dan apa yang 

ada padanya dari lautan, sungai dan pelabuhan adalah mempengaruhi 

kesehatan penduduk dan keadaan mereka yang mengenai akal dan akhlak. 

2) Lingkungan pergaulan 

Sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar agama, ideal, keyakinan, pikiran-

pikiran, adat-istiadat, pendapat umum, bahasa, kesusastraan, kesenian, 

pengetahuan dan akhlak. Pendeknya segala apa yang diperbuahkan oleh 

kemajuan manusia. 

Manusia dalam masa kemundurannya lebih banyak terpengaruh dalam 

lingkungan alam. Apabila ia telah dapat mendapat sedikit kemajuan, 

lingkungan pergaulanlah yang banyak menguasainya, sehingga ia dapat 

mengubah lingkungan atau menguasainya atau menyesuaikan diri kepadanya 

d. Kebiasaan 



 
 

58 
 

Ada pemahaman singkat, bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang 

diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti 

kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar dan lain 

sebagainya. Orang berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaan 

yaitu: (1) Kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan, (2) Menerima kesukaan itu, 

yang akhirnya menampikkan perbuatan, dan diulang terus menerus. 

Orang yang hanya melakukan tindakan dengan cara berulang-ulang tidak 

ada manfaatnya dalam pembentukan kebiasaan. Tetapi hal ini harus dibarengi 

dengan perasaan suka didalam hati. Dan sebalikanya tidak hanya senang atau 

suka hati saja tanpa diulang-ulang tidak akan menjadi kebiasaan. Maka 

kebiasaan dapat tercapai karena keinginan hati dan dilakukan berulang-ulang. 

e. Kehendak 

Suatu perbuatan yang ada berdasar atas kehendak dan bukan hasil 

kehendak. Contoh berdasarkan kehendak adalah menulis, membaca, mengarang 

atau berpidato dan lain sebagainya. Adapun contoh yang berdasarkan bukan 

kehendak adala detik hati, bernafas dan gerak mata. 

Ahli-ahli mengatakan bahwa keinginan yang menang adalah keinginan 

yang alamnya lebih kuat meskipun dia bukan keinginan yang lebih kuat. 

Keinginan yang kuat desebut “roghbah”, lalu datang 4 azam atau niat berbuat. 

Azam ini ialah yang disebut dengan kehendak kemudian diikuti dengan 

perbuatan. 



 
 

59 
 

Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan. Seperti uap atau 

listrik, kehendak ialah kehendak manusia dan dari padanya timbul segala 

perbuatan yang hasil dari kehendak, dan segala sifat manusia dan kekuatannya 

seolah olah tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak. Maka 

kemahiran penggunaan, kekuatan akal ahli pikir, kepandaian bekerja, kekuatan 

urat, tahu akan wajib dan mengetahui apa yang seharusnya dan tidak 

seharusnya, kesemuanya ini tidak mempengaruhi dalam hidup, bila tidak 

didorongkan oleh kekuatan kehendak, dan semua tidak ada harganya bila tidak 

dirubah oleh kehendak menjadi perbuatan. 

Ada dua macam perbuatan atas kehendak yaitu: kadang menjadi 

pendorong dan kadang menjadi penolak. Yakni kadang mendorong kekuatan 

manusia supaya berbuat, seperti mendorong membaca, mengarang atau 

berpidato; terkadang mencegah perbuatan tersebut, seperti melarang berkata 

atau berbuat. 

Ahli filsafat yunani setengahnya berpendapat  bahwa kehendak itu 

mereka dalam memilih, dan setengahnya berpendapat bahwa kehendak itu 

terpaksa menjalani suatu jalan yang tidak dapat dilampauinya. 

Ilmuan arab berkata bahwa: manusia itu terpaksa dan tidak mempunyai 

kehendak yang merdeka, bahkan kepastian itu yang menjalankan menurut apa 

yang digambarkannya. Dan manusia itu seperti kapas dalam tipuan angin atau 

seperti kulit biji diatas gelombang, tiada kehendak dan memilih, hanya Allah-

lah yang berbuat menurut kehendaknya. 
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Kedua faktor ini mengendalikan kehendak yang menggambarkan baginya 

jalan untuk berbuat sehingga dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh 

manusia yang membentuk akhlak. 

f. Pendidikan 

Dunia pendidikan, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan 

prilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan, agar siswa 

memahaminya dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Dengan demikian, 

setrategis sekali, dikalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku 

yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke prilaku yang baik. 

Maka dibutuhkan beberapa unsurdalam pendidikan, untuk bisa dijadikan 

agen, perubahan sikap dan perilaku manusia, yaitu: 

1) Tenaga pendidik 

2) Materi pengajaran 

3) Metodologis pengajaran 

4) Lingkungan sekolah 

B. Kedudukan Novel 

1. Pengertian Novel 

Istilah novel sama dengan istilah roman. Kata novel berasal dari bahasa Italia 

yang kemudian berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Sedang istilah roman 

berasal dari genre romance dari abad pertengahan yang merupakan cerita panjang 
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tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belgia, 

Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain.
81

 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris,dan inilah yang kemudian masuk ke 

Indonesia, berasal dari bahasa Itali Novella (yang dalam bahasa Jerman: Novelle). 

Secara harfiah novella berarti “sebuah barang baru yang kecil”, yang kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Dewasa ini istilah novella dan 

novelle mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris; 

novellet), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak 

terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek.
82

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai “karangan 

prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku”.
83

 

Novel menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan kehidupannya. Walau berupa khayalan, tidak benar jika novel 

dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penuh penghayatan dan 

perenungan secara intens terhadap hakikat hidup dan kehidupan, serta dilakukan 

dengan penuh kesadaran dan tanggunag jawab.
84
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Di dalam dunia kesusastraan, secara garis besar mengenal tiga jenis teks sastra, 

yaitu teks naratif (prosa), teks monolog (puisi) dan teks dialog (drama).
85

 Salah satu 

ragam prosa adalah novel. Sebuah karya sastra biasanya mengandung luapan emosi 

penulis, termasuk novel. 

Setiap penulis biasanya akan menyisipkan pesan-pesan moral yang ada dalam 

setiap karyanya. Sehingga bagi pembaca novel, kegiatan membaca karya fiksi seperti 

novel berarti menikmati cerita dan menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. 

Dengan begitu karya sastra seperti novel dapat menjadi media dalam rangka 

membantu proses pendidikan dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk rajin membaca. 

2. Macam-macam Novel 

Jika dilihat dari segi mutunya, novel dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Novel Serius 

Novel serius atau disebut juga novel literer. Novel serius merupakan 

novel  yang  memerlukan  daya  konsentrasi  yang  tinggi  dan  kemauan 

jika ingin memahaminya.
 
Novel serius di samping memberikan hiburan, juga 

secara implisit bertujuan memberiakan pengalaman yang berharga kepada   

pembaca,   atau   paling   tidak,   mengajaknya   untuk   meresapi dan  

merenungkan  secara  lebih  sungguh-sungguh  tentang  permasalahan yang 

dikemukakan. Novel    serius    biasanya    berusaha    mengungkapkan    

sesuatu    yang baru  dengan  cara  pengucapan  yang  baru  pula.  Novel  ini  
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mengambil realitas    kehidupan    sebagai    model,    kemudian    menciptakan    

sebuah “dunia  baru”  lewat  penampilan  cerita  dan  tokoh-tokoh  dalam  

situasi yang khusus. 

Beberapa ciri novel serius ini adalah isi cerita di dalamnya penuh inovasi, 

segar dan baru. Selain itu kejadian atau pengalaman yang diceritakan dalam 

karya sastra ini bisa dialami oleh manusia mana saja dan kapan saja. Karya 

sastra ini membicarakan hal-hal yang universal dan nyata, serta tidak 

membicarakan kejadian yang aktifisial (dibuat-buat) dan bersifat kebetulan. 

Karya sastra ini mementingkan tema, karakteristik, plot dan unsur-unsur cerita 

lainnya dalam membangun cerita.
86

 

b. Novel Populer 

Novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak 

penggemarnya, khususnya pembaca dikalangan remaja. Ia menampilkan 

masalah-masalah yang aktual dan selalu menzaman, namun hanya sampai pada 

tingkat permukaan. Novel populer pada umumnya bersifat artifisial, hanya 

bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang  untuk  

membacanya  sekali  lagi.  Biasanya   novel   ini  akan  cepat dilupakan orang, 

apalagi dengan munculnya  novel-novel baru yang lebih populer pada masa 

sesudahnya. Novel jenis ini lebih mudah dibaca dan lebih mudah dinikmati, 

karena novel jenis ini memang semata-mata menyampaikan cerita. Ia tidak 
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berpretensi mengejar efek estetis, melainkan memberi hiburan langsung dari 

aksi ceritanya. 

Adapun ciri-ciri novel populer ini yaitu bertujuan sebagai hiburan sehingga 

cerita yang disuguhkan dengan cara yang ringan, mengasyikkan, namun tetap 

memiliki ketegangan, penuh aksi, warna dan humor. Tema dalam novel ini 

selalu hanya menceritakan kisah percintaan saja tanpa menyentuh permasalahan 

lain yang lebih serius. Menggunakan bahasa yang aktual, lincah, dan gaya 

bercerita yang sentimental. Selain itu, karena cerita berorientasi untuk konsumsi 

masa saja, maka pengarang novel populer rata-rata tunduk pada hukum cerita 

konvensional, sehingga jarang dijumpai usaha pembaharuan dalam novel jenis 

ini, sebab yang demikian itu akan ditinggalkan oleh massa pembacanya.
87

 

3. Unsur-unsur Novel 

Novel mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya 

secara erat. Unsur-unsur pembangun sebuah novel dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering 

digunakan para kritikus dalam mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra 

pada umumnya.
88

 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Unsur Intrinsik 

1) Tema 
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Tema adalah dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Gagasan 

dasar umum inilah yang digunakan untuk mengembangkan cerita. Tema dalam 

sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah makna yang mengikat keseluruhan 

unsur cerita sehingga cerita itu hadir sebagai sebuah kesatuan yang padu.
 

Berbagai unsur fiksi seperti alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan lain-

lain akan berkaitan dan bersinergi mendukung eksistensi tema. 

Menurut Stanton, tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. 

Namun ada banyak makna yang dikandung dan ditawarkan oleh sebuah karya 

sastra. Maka masalahnya kemudian adalah makna khusus yang dapat 

dinyatakan sebagai tema atau jika makna tersebut dianggap sebagai bagian-

bagian tema, sub tema, atau tema-tema tambahan, makna yang manakah dan 

bagaimanakah yang dapat dianggap sebagai makna pokok sekaligus tema 

pokok novel yang bersangkutan.
89

 

2) Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Atau lebih 

jelasnya, alur merupakan peristiwa-peristiwa yang disusun satu per satu dan 

saling berkaitan menurut hukum sebab akibat dari awal sampai akhir cerita.
90

 

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa setiap peristiwa tidak bisa berdiri 

sendiri. Peristiwa yang satu akan mengakibatkan timbulnya peristiwa yang 

lain, peristiwa yang lain itu akan menjadi sebab bagi timbulnya peristiwa 
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berikutnya dan seterusnya sampai cerita tersebut berakhir. Sehingga dengan 

demikian alur akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

3) Penokohan 

Dalam pembicaraan sebuah novel, sering dipergunakan istilah-istilah 

seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan atau karakter dan  

karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk pengertian yang hampir 

sama. Istilah-istilah tersebut sebenarnya tak menyaran pada pengertian yang 

persis sama, atau paling tidak dalam tulisan ini akan dipergunakan dalam 

pengertian yang berbeda, walau memang ada diantaranya  yang  sinonim. 

Ada istilah yang pengertiannya  menyaran pada tokoh cerita, dan pada teknik 

pengembangannya dalam sebuah cerita. 

Istilah penokohan lebih luas cakupannya dari pada tokoh. Sebab ia 

sekaligus mencakup masalah siapa tokoh dalam cerita, bagaimana 

perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisnya dalam sebuah 

cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Masalah penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita utuh.
91

 

4) Latar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, latar adalah: permukaan, 

halaman, rata, datar, dasar, sen, tempat dan waktu terjadi peristiwa dalam 
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cerita.
92

 Unsur prosa yang disebut latar ini menyangkut tentang geografi, 

sejarah, sosial dan bahkan kadang-kadang lingkungan politik atau latar 

belakang tempat kisah itu berlangsung. Latar pada sebuah novel kadang-

kadang tidak berubah sepanjang ceritanya, meski kadang kala dalam 

beberapa novel lain berubah-ubah dan bahkan kontras satu sama lain. 

Robert Stanton mengemukakan bahwa latar adalah lingkungan yang 

melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan 

peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.
93

 Latar atau yang sering 

disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, 

hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa di mana 

peristiwa-peristiwa itu diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara 

konkret dan jelas. Hal ini penting untuk menunjukkan kesan realitas kepada 

pmbaca, menciptakan suasana tertentu tertentu yang seolah sungguh-

sungguh ada dan terjadi. Pembaca, dengan demikian, merasa dipermudah 

untuk “mengoperasikan” daya imajinasinya. Burhan Nurgiyantoro membagi 

latar yang terdapat dalam karya fiksi ke dalam tiga kategori, yaitu latar 

tempat, latar waktu, dan latar sosial.
94

 

Latar tempat adalah latar yang menyaran pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan berupa tempat-tempat dengan nama-nama tertentu, inisial 
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tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Tempat-tempat yang 

bernama adalah tempat yang dapat dijumpai dalam dunia nyata. 

Sedangkan latar waktu, berkaitan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Adapun 

latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Ia 

bisa berupa kebiasaan hidup, adat istiadat,  tradisi, keyakinan, 

pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-lain yang 

tergolong dalam latar spiritual. Di samping itu, latar sosial juga 

berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya 

rendah, menengah dan atas. 

5) Sudut Pandang 

Menurut M.H Abrams, seperti dikutip oleh Burhan Nurgiyantoro, “sudut 

pandang menyaran pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara atau 

pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan 

tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk karya fiksi 

kepada pembaca”.
95

 

Sudut pandang merupakan tempat atau posisi pencerita terhadap kisah 

yang dikarangnya, apakah ia berada di dalam cerita atau di luar cerita. 

Dengan kata lain, pengarang bebas menentukan apakah dirinya ikut terlibat 
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langsung dalam cerita itu atau hanya sebagai pengamat yang berdiri di luar 

cerita. 

Secara garis besar, sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu pesona pertama gaya “aku” dua pesona ketiga gaya “dia”. Pada sudut 

pandang yang menggunakan pesona pertama gaya “aku”, pengarang ikut 

terlibat dalam cerita. Sedangkan pada sudut pandang pesona ketiga gaya 

“dia”, pengarang menjadi seseorang yang berada di luar cerita.
96

 

b. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sisitem organisme 

karya sastra.
97

 Secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, anmun tidak ikut menjadi 

bagian di dalamnya. Akan tetapi, unsur ini cukup berpengaruh terhadap totalitas 

bangun cerita yang dihasilkan. Oleh karena itu, unsur ini harus dipandang 

sebagai sesuatu yang penting. Pemahaman terhadap unsur ekstrinsik suatu 

karya akan membantu  dalam hal pemahaman makna karya itu mengingat 

bahwa karya sastra tidak muncul dari kekosongan budaya. 

Bagian dalam unsur ekstrinsik yaitu keadaan subjektivitas individu 

pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pemandangan hidup, serta 

biografi pengarang. Unsur ekstrinsik berikutnya adalah psikologi, baik berupa 
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psikologi pengarang (prosese kreatifnya), psikologi pembaca, maupun 

penerapan prinsip psikologi dalam karya. Keadaan di lingkungan pengarang 

seperti ekonomi, politik dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karyanya. 

Serta unsur ekstrinsik yang lain, seperti pandangan hidup suatu bangsa dan 

sebagainya.
98

 

4) Karakteristik Novel 

Novel memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan karya sastra lainnya. 

Dari segi jumlah kata dan kalimat, novel lebih mengandung banyak kata dan kalimat 

sehingga dalam proses pemaknaannya jauh lebih mudah dibandingkan dari pada 

memaknai puisi yang cenderung mengandung bahasa kiasan. Ciri-ciri novel antara 

lain sebagai berikut: 

a. Ditulis dari gaya narasi, yang terkandung dicampur dengan deskripsi untuk 

menggambarkan suasana. 

b. Bersifat realistis, artinya tanggapan pengarang terhadap situasi dan 

lingkungannya. 

c. Memiliki alur yang kompleks ditampilkan saling berkaitan sehingga novel 

dapat bercerita panjang lebar, membahas persoalan secara luas, dan lebih 

mendalam. 

d. Tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. 
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e. Tokoh dalam novel bisa banyak. Dalam novel, pengarang sering 

menghidupkan banyak tokoh cerita yang masing-masing digambarkan secara 

lengkap dan utuh.
99

 

 

BAB III 

TINJAUAN NOVEL SYURGA YANG TAK DIRINDUKAN 

A. Sinopsis Novel Syurga yang Tak Dirindukan 

Novel surga yang tak dirindukan ini menceritakan tentang kehidupan rumah 

tangga, seorang gadis yang selalu menghayalkan kehidupannya dalam cerita dongeng. 

Pada akhirnya ceritanya akan selalu hidup bahagia dalam kehidupan nyata, tetapi 

justru berbanding terbalik dengan khayalannya tersebut. 

Diceritakan, pertemuan Pras (Fedi Nuril) dengan Arini (Laudya Cynthia Bella) 

yang terjadi karena seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepeda. Pras bersama 

dua sahabatnya menolong anak itu dan membawanya ke sanggar hingga bertemulah 

Pras dengan Arini. Pras jatuh hati pada sosok Arini sejak pertemuan pertama. Pras 

menyukai sisi keibuan Arini dan kecerdasan yang dimiliki gadis berjilbab itu. Arini 

pun tidak dapat menolak keinginan hatinya ketika Pras mempersuntingnya. Biduk 

rumah tangga Pras dan Arini berjalan dengan mulus tanpa adanya masalah. 

Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya putri kecil buah cinta 
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keduanya yang bernama Nadia (Sandrina Michelle) yang membawa banyak warna 

baru. Persis dengan surga yang dirindukan Arini. 

Namun Arini tidak lagi merindukan surga itu semenjak kehadiran Mei Rose 

(Raline Shah) dalam dongeng yang telah ia bangun bersama Pras. Mei Rose telah 

menghancurkan dongeng Arini dan Pras. Semuanya berawal dari Pras yang 

menemukan Mei Rose yang mengalami kecelakaan mobil tunggal, ia kemudian 

membawanya ke rumah sakit dan menyelamatkan Mei Rose dari percobaan bunuh 

diri, Pras bertambah panik ketika dokter menyuruhnya untuk menandatangani sebuah 

surat yang menyatakan bahwa perempuan tersebut harus dioperasi, karena mengalami 

pendarahan. Kemudian Pras bersedia untuk menanda tangani sebuah surat 

persetujuan tersebut. Setelah perempuan tersebut di operasi pras merasa lega, 

kemudian keduanya saling berkenalan  dan perempuan tersebut bernama Mei Rose. 

Selama beberapa hari dirawat di Rumah Sakit, Pras memberikan perhatian yang lebih 

kepada Mei Rose, dan Mei Rose pun merasa nyaman, sehingga diapun tidak 

menginginkan ada perpisahan diantara mereka. Hingga akhirnya Mei Rose pun 

berfikir untuk menikah dengan Pras. Pras pun merasa kasihan dengan Mei Rose dan 

anaknya. Akhirnya Pras pun menikahinya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada 

Arini. 

Arini sama sekali tidak tahu akan hal ini. Namun akhirnya ia mengetahuinya 

sendiri. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Pras memiliki 

keluarga lain. Arini amat marah dan kecewa terhadap Pras karena pria itu telah 

mengingkari janjinya untuk selalu berdua dengan Arini tanpa adanya orang lain 
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seperti yang dialami ayah Arini. Namun setelah ia menyaksikan pertunjukan dongeng 

Nadia yang ceritanya mirip dengan yang ia alami, Arini belajar ikhlas dan berbesar 

hati berusaha menerima kehadiran Mei Rose sebagai istri ke-2 Pras. Pada dasarnya 

hati Arini amatlah lembut, jadi ia bisa bersikap baik dan tulus kepada Mei Rose. 

Hingga akhirnya Mei Rose merasa tidak enak hati kepada Arini dan kemudian ia 

memutuskan pergi ke Jakarta untuk menemui ayahnya. Namun istri ke-2 Pras ini 

tidak membawa serta Akbar (anak kandung Mei Rose dari pria yang 

meninggalkannya), melainkan menitipkan anak itu kepada Arini dan Pras serta 

berpesan untuk menjaga dan mencintai Akbar seperti anak mereka sendiri. 

Keluarga Pras dan Arini dikisahkan hidup bahagia sepeninggalan sosok Mei 

Rose. Namun tiba-tiba, saat bahagia itu tengah memuncak, Mei Rose kembali hadir di 

kehidupan rumah tangga mereka. Kehadiran sosok Mei Rose sebagai orang ketiga 

yang sempat menggoyah pernikahan Pras dan Arini tentu mengagetkan. Namun 

dengan penuh bijaksana, Pras dan Arini menerima kehadiran Mei Rose. Mei Rose 

lantas memutuskan pergi ke Budapest menemui ayahnya dan memboyong serta 

Akbar, anaknya yang selama ini diasuh Pras dan Arini. 

Takdir berkata lain, Arini dan anaknya, Nadia, bertolak ke Budapest dalam 

rangka promosi bukunya. Saat sedang menikmati kota Budapest bersama Nadia, 

Arini jatuh pingsan dan lantas dilarikan ke rumah sakit, dan hasil dari diagnosa 

dokter, Arini positif menderita penyakit kanker stadium IV, dan di sanalah awal  

pertemuan Arini dengan dr. Syarief (Reza Rahadian) yang ternyata belakangan 

diketahui adalah kekasih Mei Rose. Arini yang tegar sadar bahwa keikhlasannya kini 
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diuji. Kehilangan yang berturut-turut dan penyakit yang menggrogoti ketahanan fisik 

dengan susah payah bisa diatasi, namun ada hal lain yang lebih membebani, yakni 

segera menemukan jejak Mei Rose sebelum dia dikalahkan waktu. Dan akhirnya 

Arini pun berhasil menemukan alamat Mei Rose dan bertemu dengannya. Beberapa 

hari kemudian  Pras sendiri akhirnya menyusul istri dan anaknya ke Budapest. 

Disanalah pras pun bertemu kembali dengan Mei Rose.  

Mei Rose yang kini mulai menata hidupnya pun terjebak dalam pilihan antara 

kenangan pada sosok lelaki bermata cokelat yang penuh kasih dengan si pengagum 

rahasia bernama Syarif  Kristof yang romantis. Meski akhirnya keputusan sudah 

digenggam, namun sebuah kejadian memilukan menenggelamkannya lagi di 

kebimbangan. Saat itulah Pras mulai merasakan kejanggalan dari tingkah laku Arini 

yang sepertinya mendukungnya untuk kembali berhubungan dengan Mei Rose. Arini 

pun lantas meminta Pras untuk melakukan hal yang paling tidak bisa dilakukannya. 

Namun Arini memohon Pras mengiyakannya demi keutuhan keluarga mereka. 

Kenangan mengembalikan kita pada cinta, keikhlasan mengembalikan kita pada 

kehidupan. Itu pula yang menyatukan dua perempuan yang tadinya berdiri pada 

posisi yang berlawanan, Arini dan Mei Rose. Bukan kembali menatap cinta yang 

melulu bicara tentang nafsu dan kefanaan, tapi pada hakikat bagaimana meletakkan 

cinta sejati di tempat yang hakiki. 

B. Unsur Intrinsik Novel Syurga yang Tak Dirindukan 

1. Tema 



 
 

75 
 

Tema yang diangkat pada novel Syurga yang Tak Dirindukan karya Asma 

Nadia adalah “poligami”. Hal ini dapat diketahui dari karakter tokoh utamanya 

(Arini), novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga , seorang gadis yang 

selalu menghayalkan kehidupan dalam cerita dongeng. Pada akhirnya ceritanya akan 

selalu hidup bahagia tapi dalam kehidupan nyata justru berbanding terbalik dengan 

khayalannya tersebut. 

Kisah ini berawal dari kisah gadis yang bernama Arini. Bahwa kelak akan ada 

seorang lelaki tampan yang melamarnya dan hidup bahagia bersamanya. Akhirnya 

dia pun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andika prasetia yang 

merupakan teman masa kecil Arini dan kakaknya. Kehidupan arini dan suaminya 

berjalan dengan mulus. Dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak yaitu: Nadia, 

Adam dan Putri. Setelah 10 tahun berlalu, rumah tangga yang dulunya harmonis kini 

berubah setelah Pras menolong seorang perempuan yang mencoba bunuh diri dengan 

menabrakkan mobilnya di pembatas jalan, karena kehamilannya diluar pernikahan. 

Berikut adalalah kutipan dari novel Syurga yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tema poligami: 

“Pras tidak tahu bagaimana semua bermula. Dia hanya tahu, ketika sudah 

terjadi, dia harus masuk dalam aturan main yang ditetapkan Tuhan padanya, 

agar tak ada maksiat, agar semua sah setidaknya di mata Allah. Dan semua 

berawal dari simpati dan keinginan menolong perempuan malang itu.” 

“Daripada bermaksiat. Lagi pula gadis ini membutuhkan bantuan”.
100

 

 

2. Alur 
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Alur yang digunakan pengarang pada novel Syurga yang Tak Dirindukan 

adalah alur campuran. Hal ini dapat dilihat dari kejadian-kejadian yang dikisahkan 

berjalan secara maju dan mundur.  

3. Penokohan 

a. Arini (Tokoh Protagonis) 

Arini adalah istri pertama Prasetya, profesinya adalah seorang penulis, dan 

juga sesekali ia disibukkan untuk mengisi seminar-seminar. Selain wajahnya yang 

cantik, ia juga memiliki kpribadian yang baik dan sholehah, ia rajin dalam 

mengerjakan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh Arini. 

Arininya shalehah. Sholat malamnya rajin. Puasa Senin-Kamis pun rutin. 

Hari-harinya hanya terisi kesibukan menulis di rumah dan sesekali mengisi 

seminar. Bahkan jika hendak pergi ke pasar, atau mengajak anak-anak ke 

rumah saudara, perempuan itu selalu meminta izinnya. 

Arini bersih. Pras yakin, tanpa dimadu pun Arini Insya Allah bisa 

menemukan jalannya ke syurga.
101

 

 

b. Andika Prasetya (Tokoh Protagonis) 

Pras adalah suami Arini, ia memiliki postur tubuh yang tinggi dan bermata 

cokelat. Ia adalah sosok lelaki yang setia dan bertanggungjawab. Profesinya adalah 

seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh Pras. 
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...Pras tak pernah mengatakannya, tapi dia suka sekali menatap wajah 

istrinya saat menulis. Sayang, belakangan kesempatan itu semakin 

berkurang. Tugas-tugas seminar ke daerah, mengikuti pelatihan dan lain-

lain, menyita banyak waktu. Berminggu bahkan berbulan bertempur dengan 

rindu akan Arini, juga anak-anak mereka. 

Rindu yang tak pernah berkurang. 

Pras sering tak mengerti ketika teman-teman sesama dosen mengeluh soal 

perubahan fifsik istri mereka setelah melahirkan. Baginya Arini selalu 

tampak cantik dan memesona.
102

 

 

 

 

 

c. Mei Rose (Tokoh Antagonis) 

Mei Rose adalah seorang wanita korban kecelakaan tunggal, yang mencoba 

bunuh diri dengan menabrakkan kendaraannya ke trotoar, karena hamil di luar 

nikah dan ia tidak menghendaki adanya janin tersebut dalam perutnya. Akhirnya ia 

di selamatkan oleh Pras. Dengan tujuan menyelamatkan dirinya dari percobaan 

bunuh diri tersebut dan kasihan terhadap anaknya, Pras pun menikahinya (menjadi 

itri ke dua Pras). 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh Mei Rose. 

Tapi pras sudah menikah. Dia sering bercerita tentang perempuan 

bernama Arini dan ketiga anak mereka. Arini sungguh beruntung. Setiap kali 

lelaki itu menyebut nama Arini, ku tahan raut muka agar tak berubah. Arini, 

selalu Arini. 

Arini yang baik, sabar, cantik, dan manja. Hm, jujur aku tidak suka cara 

Pras menyebut nama istrinya. Ada nada kebanggaan dan cinta di dalamnya. 

Tantangan berat bagiku. 

Tapi apa salahnya mencoba? 
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Bukankah sejak awal aku memang tidak mencari suami full time? 

Sungguh aku tidak keberatan menerima sisa-sisa waktu dari lelaki sebaik 

Pras.
103

 

Malamnya, pihak rumah sakit melepas kami bertiga, seakan-akan satu 

keluarga kecil yang bahagia. Pemikiran yang merongrong dan membuatku 

terperosok ke dalam dunia mimpi lebih jauh. Mimpi untuk menjadikan Pras 

bagian dari hidup kami. Tapi apa yang kupunya? 

Pada detik-detik diliputi keputusasaan, saat mobil Pras kian mendekati 

rumah, akhirnya aku tahu apa yang bisa menahan Pras agar tidak pergi dari 

kehidupan kami.sesuatu yang pasti menyentuh hatinya. 

“Lelaki itu telah menjadikanku seorang muslim.” 

Pras tampak tterkejut. 

“Jadi mei muslim? Saya kira...” 

“Ya, tapi aku tidak tahu apapun.” 

Pras terdiam. Mobil sudah berhenti di depan rumah. Dari luar, bisa 

kudengar suara A-ie memarahi pembantu rumah tangga kami. 

“Pras...” 

Lelakiitu terlengak. 

“Ajari aku menjadi muslim yang baik. 

Tentu saja saat itu aku mengucapkannya tanpa keinginan. Hanya 

menjadikannya senjata terakhir yang bisa membuat lelaki itu tetap peduli 

padaku dan bayi ini. Jika benar Pras sebaik yang kupikirkan, dia tidak 

mungkin menolak. 

Ketika akhirnya Pras mengangguk, aku merasa setitik cahaya yang 

kumiliki tiba-tiba bersinar lebih terang.
104

 

 

d. Sita (Tritagonis) 

Sita adalah sahabat Arini sejak di perkuliahan dulu. Ia sudah seperti saudara 

kandung bagi Arini, lebih dari tempat mencurahkan isi hati. Berikut adalah kutipan 

dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang menggambarkan tokoh Sita. 

“Alhamdulillah Sheila muncul ketika Sita tidak bisabanyak membantu  

kamu karena harus pindah.” 

Arini mengangguk. Berkah di balik kesedihan. Padahal kata sita, toh 

mereka tetap bisa chat melalui beragam aplikasi. Twenty four seven kalau 

perlu. Hanya saja setelah berbagai peristiwa pedih yang terjadi dalam 

kehidupan Arini, di tidak siap menghadapi perpisahan lain. Sita sudah 
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seperti saudara kandung, lebih dari tempat mencurahkan perasaan dan 

mengeluarkan semua cerita hati.
105

  

 

e. Nadia, Adam dan Putri (Tritagonis) 

Mereka adalah anak Arini dan Andika Prasetya. Mereka adalah anak-anak 

yang sholeh dan sholehah, serta birrul walidain. Akan tetapi pada akhirnya Adam 

dan Putri mengalami musibah yang tidak bisa diselamatkan pada saat kendaraan 

jemputan sekolah mengalami kecelakaan. 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh anak-anak Arini dan Pras. 

“Kalian sholat sama-sama, lalu kita makan, ya?” 

Tak usah menunggu Ayah seperti biasa, batin Arini masih sakit hati. 

“Nggak nunggu Ayah, Bunda?” celetuk Adam seakan mengetahui isi hati 

Arini. 

“Kita makan duluan saja. Ayah mungkin pulang telat.” 

Ketiga anaknyatak membantah, menuruti langkah bunda mereka menuju 

kamar mandi.
106

 

 

f. A-ie (Antagonis) 

A-ie adalah tante Mei Rose. Sejak kecil Mei Rose yatim piatu, jadi ia di asuh 

oleh saudara maminya satu-satunya itu. A-ie sangat kejam dan kasar kepada Mei 

Rose, ia di berlakukan seperti pembantu di rumah tantenya tersebut. 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh A-ie. 

“Pel yang becus!” 

Seperti hari-hari yang lalu, aku hanya mengangguk. 
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Sejak kecil aku seolah ditakdirkan tak punya pilihan, kecuali menjalankan 

perintah saudara Mami satu-satunya. Aku memang yatim piatu. A-ie, 

perempuan itu yang memegang kuasa atas diri, pikiran, dan nyawaku.
107

 

 

g. Panji (Tritagonis) 

Nama lengkapnya adalah Panji Rindu Alam, ia adalah seorang pemuda 

Indonesia yang memiliki sorot mata kocak, dan ia juga yang menjadi guide mereka 

di Budapest. Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh Panji. 

Panji Rindu Alam, kontak mereka di Budapest, seorang pemuda 

Indonesia yang memiliki sorot mata kocak, menjemput dan langsung 

membawa mereka melintasi kota tercantik di Eropa Timur ini. Kalimat-

kalimat Panji yang tanpa diminta bertindak sebagai guide terdengar di antara 

deru lembut kendaraan yang dikemudikannya. 

“Kota Budapest terbentuk dari dua kota yang dihubungkan jembatan 

rantai yang melintasi Sungai Donau atau Danube.”
108

 

  

h. Syarif Kristof 

Dia adalah salah satu dokter yang menangani penyakit Arini ketika di 

Budapest, yang mana belakangan diketahui ia menyimpan rasa kepada Mei Rose. 

Ia adalah lelaki yang baik, tulus, dan sangat menghormati kaum wanita. 

Berikut adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang 

menggambarkan tokoh Syarif. 

Sebuah selendang dihampirkan dari belakang, menutupi wajahku. Sapa 

khas yang mendahuluinya membuatku urung bereaksi panik. 

“Apa kabar, Tunderrozsam?” 

Syarif Kristof menygar rambutnya yang hari ini disisir ke belakang dan 

lebih klimis. 

“Baru beli?” 
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Aku menunjuk kain yang tadi dijulurkannya. Lelaki blasteran namun 

parasnya lebih bercita rasa Indonesia itu menggeleng. 

“Milik Ibu. Buat Peri Mawarku.” 

Aku mengernyit heran. Kain panjang ini sederhana namun menjadi 

mewah akan sejarah karena sosok pemiliknya yang teramat dicintai. Benda 

istimewa yang tidak boleh diserahkan pada kesempatan biasa saja. Wajar 

jika aku melemparkan ketidakmengertian.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Sheila (Tritagonis) 

Sheila adalah agen dari Malaysia, sekaligus menjadi manajer Arini. Berikut 

adalah kutipan dari novel Syurga Yang Tak Dirindukan yang menggambarkan 

tokoh Sheila. 

Novel Istana Bintang seri pertama setelah diterjemahkan ke bahasa 

Inggris, Denmark, Belanda, Austria, dan Hungaria. Mereka berminat 

menerjemahkan karya Arini untuk diterbitkan disana. 

Bukan hal mudah. Mimpi banyak penulis. Keinginan bertahun-tahun yang 

baru terbuka jalan setelah bertemu Sheila di Festival Buku Anak 

Internasional di Bologna. Agen dari Malaysia yang lantas mengurus proses 

pembelian rights buku-buku Arini dengan beberapa penerbit di luar.
110

 

 

4. Latar 

a. Latar Tempat 

Latar tempat pada novel Syurga yang Tak Dirindukan secara spesifik 

akandipaparkan lokasi-lokasi kejadian dalam novel tersebut, yaitu: 

1. Masjid Al-Ghifari 
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“Dik Arin...?” 

Arini mendongak, mencari sumber suara. Sejenak melupakan 

kekesalan karena belum juga menemukan sebelah sepatunya yang 

tersembunyi diantara puluhan alas kaki yang tersebar di anak tangga Masjid 

Al-Ghifari.
111

 

2. Rumah A-ie 

“A-ie mau tidur siang. Jangan lupa mengepel!” 

Aku kembali mengangguk. 

Entah berapa tahun tubuhku bolak-balik beringsut di bawah tempat 

tidur besi berwarna keemasan itu. A-ie, tanteku selalu memastikan aku tak 

lupa mengepelbagian bawah tempat tidurnya. Danaku harus melakukannya 

sungguh-sungguh. Sebutir debu yang tersisa tak akan luput dari matanya 

yang kecil memanjang seperti jalan-jalan sepit di daerah pecinan. Sebutir 

debu yang sanggup mengirimku kembali ke kolong tempat tidur.
112

 

 

3. Rumah Arini 

Arini merasa hatinya terbakar, meski angin semilir dari jendela kamar 

yang terbuka, juga kolam di belakang rumah yang sesekali mengantarkan 

kecipak ikan mas, mengirimnya kesejukan. Tetap saja, rasanya tidak ada 

yang bisa mendinginkan hatinya saat ini.
113

 

 

4. Bandara 

“Tapi Ayah datangkan, Bunda?” 

Mereka sudah berada di bandara. Bergabung dengan Sheila yang terlihat 

cantik dengan celana jeans dan blus putih yang dikenakan. Namun air 

mukanya berubah keruh. Penyebabnya kehadiran Arman yang muncul 

bersama Hartono, dan setengah memaksa gadis malaysia itu menerima 

pemberiannya untuk dibawa ke Hungaria.
114

 

 

5. Szentendre 

Szentendre sebuah kota wisata terletak sekitar 45 menit dari Budapest. 

Misterius dengan suasana berkabut di pagi hari. Kota yang semula kubidik 

sebagai tempat usaha. Bagian dari negara yang memiliki sejarah besar. 

Seperti beberapa negara tetangganya perlu waktu untuk secara bertahap 
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membuka diri. Baru lima tahun terakhir mereka mengakrabi kehadiran 

bahasa Inggris.
115

 

 

6. Budapest 

Tiba di apartemen yang menjadi tempat tinggal mereka selama di 

Budapest, pemuda dengan aksen Makassar itu mengantar mereka masuk ke 

lobi apartemen yang berarsitektur klasik dengan tangga melingkar. Masih 

ada beberapa jam yang bisa dimanfaatkan sebelum menuju masjid dan 

berkenalan dengan komunitas muslim di Budapest.
116

 

 

 

7. Buda Castle Hill 

 

Susah payah aku mencoba bersikap biasa dan menghilangkan 

keterkejutan. Sudah lima belas menit dan aku masih berkali-kali menghela 

napas. Menetralisir pergolakan batin, yang tak usai hingga kami selesai 

mengelilingi Buda Castle Hill yang kompleksnya menyimpan beberapa 

obyek wisata terkenal seperti Royal Place, Trinity Square, Fishermen‟s 

Bastion, dan Mathias Church. Yang terakhir masih dapat kami nikmati indah 

puncak menara gerejanya dari Ruszwurm,salah satu kafe yang terbilang 

paling tua disini. 

“Kafe ini berdiri tahun 1824.”
117

 

 

8. Rumah Mei Rose 

Tempat tinggal Mei Rose tidak besar. Ditambah bagian bawah 

dimanfaatkan sebagai toko suvenir mungil. Namun Mei mengatur tata letak 

dengan apik sehingga ruangan terasa nyaman. Yang disebut dapur Cuma sisi 

kecil di sudut ruang makan. Arini sempat meninjau sebelum mereka duduk 

danmakan malam bersama.
118

 

 

9. Rumah sakit 

Walau kebahagiann ini kemudian harus kutinggalkan. 

Bukan karena lemah dan memutuskan kalah. 
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Bukan pula kebaikan hati dan iba pada Ariniyang terlalu menumpahkan 

air mata begitu deras di rumah sakit, saat berdua sama-sama memandangi 

satu figur yang kami cintai, kritis dan tak sadarkan diri.
119

 

 

b. Latar Waktu 

1. Pagi hari 

Pagi ketika mereka sarapan, Hartono mengirimkan lokasi meeting sambil 

berkali-kali berpesan agar Pras tidak terlambat. 

 

2. Siang hari 

“A-ie mau tidur siang. Jangan lupa mengepel!” 

Aku kembali mengangguk.
120

 

3. Sore hari 

Hari minggu seperti ini sudah ditekadkannya untuk menyelesaikan novel 

yang terpenggal. Mumpung anak-anak menginap di rumah neneknya.
121

 

 

4. Malam hari 

Jelas Mei ketika esoknya mereka makan malam bersama. Menyebut 

sajian khas Hungaria berupa sup segar berisi berbagai macam sayuran 

seperti wortel, tomat, dan kentang diramu dengan potongan daging serta saus 

tomat ekstra. Tak lupa paprika, bahan maknan wajib disetiap dapur 

masyarakat Hungaria.
122

 

 

5. Sudut Pandang 

Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, pengarang menggunakan pesona 

ketiga “dia” serba tahu (the omniscient narrator) karena pengarang mengetahui dan 

menceritakan segala hal yang terjadi pada tokoh, baik berupa tindakan dan ucapan 

nyata maupun yang berupa pikiran dan perasaan. 
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Berikut ini narasi yang menggambarkan penggunaan sudut pandang pesona 

ketiga “dia” serba tahu. 

Arini terpaku di tempatnya. Pelan matanya menelusuri kamar yang 

didominasi warna putih. Tempat tidur, lampu meja, lemari dan gorden di 

kamar yang senada itu dulu tampak semourna di matanya. Dengan tangannya 

pula ia selalu menjaga kebersihan dan kerapihan kamar, meski tiga anaknya 

tak jarang memberi pekerjaan ekstra karena kesukaan mereka mengekpansi 

tiap sudut rumah.
123

 

 

 

 

 

 

C. Unsur Ekstrinsik 

1. Biografi Asma Nadia 

Nama asli dari Asma Nadia ialah Asmarani Rosalba. Asma Nadia lahir di 

Jakarta, pada tanggal 26 Maret 1972. Asma Nadia berasal dari keluarga menengah, ia 

merupakan anak kedua dari pasangan Amin Usman yang berasal dari Aceh dan Maria 

Eri Susanti yang merupakan mualaf keturunan Tionghoa dari Medan. Ia memiliki 

seorang kakak bernama Helvy Tiana Rosa, dan seorang adik bernama Aeron Tomino. 

Mereka bertiga menekuni minat mereka menulis sebagaimana sang kakek dari pihak 

ayah yaitu Teuku Muhammad Usman El Muhammady. Ia menikah dengan Isa 

Alamsyah yang juga seorang penulis. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 

dua anak yang bernama Eva Maria Putri Salsabila dan Adam Putra Firdaus. Anak 

mereka juga menekuni karier sebagai penulis.
124
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Asma Nadia mulai tertarik pada tulis-menulis saat pertama kali menciptakan 

lagu di sekolah dasar. Sejak saat itu ia mulai aktif menulis cerpen, puisi, dan berbagai 

resensi di dunia media sekolah. Asma Nadia bersekolah di SMA 1 Budi Utomo dan 

melanjutkan kuliah di Intitut Pertanian Bogor Fakultas Teknologi Pertanian. Saat ia 

sedang sibuk dengan kuliahnya, Asma Nadia sakit sehingga mengharuskan dirinya 

untuk beristirahat dan tidak bisa menamatkan kuliahnya. Asma Nadia mempunyai 

obsesi untuk terus menulis, sehingga ketika kesehatannya menurun, ia tetap 

bersemangat untuk menulis. Di samping itu, dorongan dan semangat yang diberikan 

keluarga dan orang yang menyayanginya memotivasi untuk terus menulis. Asma 

Nadia tetap aktif mengirimkan tulisannya ke majalah Islam. 

Hingga akhirnya sampai saat ini Asma Nadia dikenal sebagai salah satu 

penulis best seller paling produktif di Indonesia. Sudah 50 bukunya diterbitkan dalam 

bentuk novel, kumpulan cerpen, dan fiksi. Sejak tahun 2011, Asma Nadia menjadi 

kolumnis tetap rubrik Resonansi di harian nasional Republika, setiap sabtu. 

Komunitas Internasional juga mengakui kiprah Asma Nadia. Iatercatat 

sebagai salah satudari 500 muslim paling berpengaruh di dunia, 2013 dan 2014. 

Diundang menjadi penulis tamu selama 6 bulan dalam program writers in residence 

yang diselenggarakan Korean Literatur Translation Institute (KLTI), 2006. Dua 

minggu sebagai penulis tamu Le Chateau de Lavigny, di Geneva-Swiss, 2009. Selam 

sebulan tinggal dalam program writers in residence di CanSerrat-Spanyol, 2011. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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Serta terpilih sebagai peserta Internasional Writing Program (IWP) di lowa-Amerika 

selama 3 bulan.
125

 

Sebagai Public speaker dan motivator, Asma Nadia sudah berbicara di 

hadapan lebih dari satu juta audience. Ia kerap memberikan Workshop dan dialog 

kepenulisan ke berbagai pelosoktanah air, hingga lima benua. Antara lain di kota di 

Jepang (Tokyo, Kyoto, Nagoya, Fukuoka) dan beberapa kota di benua Eropa (Roma, 

Jenewa, Berlin, manchester, New Castle, Wina, Paris, Moscow) hingga ke benua 

Australia, Amerika dan Afrika. 

Selain itu, Asma Nadia juga di nobatkan sebagai Sahabat Badan Narkotika 

Nasional 2015, ia cukup eksis di media sosial. Fan base di fanpage Facebook 

mencapai 2,4 juta liker dan follower di twitter mencapai 425 ribu dan instagram 230 

ribu follower. Ia dinobatkan sebagai salah satu tokoh kebanggaan Indonesia versi 

yahoo 2013, dan terpilih sebagai penulis fiksi terfavorit Goodreads Indonesia 2011. Ia 

juga peraih penghargaan tupperware she Can 2011 dan wanita Inspirasi Wardah. 

Sejak 2009,Asma Nadia menjadi CEO AsmaNadia Publishing House, yang 

telah menerbitkan buku-buku best seller. Writerpreneur ini juga mempunyai usaha 

tas ransel, taselegan, dan perlengkapan travel berlabel Asma Nadia. 

Asma Nadia kini juga dikenal sebagai Jilbab Traveler. Sudah lebih dari 60 

negara dan 323 kota dikunjungi. Sepanjang perjalanan, ia menyalurkan hobi dibidang 
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fotografi. Selain itu menggunakan aktivitas travel sebagai ajang uji kualitas ransel 

produksinya.
126

  

2. Karya-karya Asma Nadia 

Asma Nadia telah menghasilkan beberapa karya sastra populer yang telah 

terbit antara lain: 

1. Novel 101 Dating: Jo dan Kas, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama 

pada tahun 2004, dan meraih penghargaan Adikarya IKAPI, pada tahun 

2005. 

2. Novel Assalamualaikum, Beijing!, diterbitkan oleh Lingkar Pena 

Publishing House pada tahun 2006, masuk dalam top 10 film terlaris pada 

tahun 2014 dan diputar di Okinawa Internasional Film Festival, Jepang 

pada tahun 2015. 

3. Novel Umi aminah (di adaptasi dari novel Catatan Hati Bunda), 

diterbitkan oleh Lingkar Pena Publishing House pada tahun 2008, tercatat 

sebagai salah satu film religius kolosal, pada tahun 2012. 

4. Novel Catatan Hati Seorang Istri, diterbitkan oleh AsmaNadia Publishing 

House, adalah karya nonfiksi yang diadaptasi menjadi sinetron Catatan 

Hati Seorang Istri yang ditayangkan RCTI. 

5. Cerpen Cinta Tak Pernah Menari, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka 

Utama pada tahun 2003, dan menjadi kumpulan cerpen yang meraih Pena 

Award. 
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6. Novel Derai Sunyi, diterbitkan oleh Mizan Publishing pada tahun 2002, 

dan terpilih sebagai novel terpuji Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 

2005. 

7. Novel Dialog Dua Layar, diterbitkan oleh Mizan Publishing pada tahun 

2001, dan memenangkan penghargaan Adikarya IKAPI, pada tahun 2002. 

8. Novel Emak Ingin Naik Haji, diterbitkan oleh AsmaNadia Publishing 

House Cinta Hingga Tanah Suci yang diadaptasi menjadi film Emak Ingin 

Naik Haji dan sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, meraih lima 

penghargaan di Festival Film Bandung tahun 2009 dan diputar pada 

festival film di Internasional Writing Program, lowa dan Amerika. 

9. Novel Jangan Jadi Muslimah Nyebelin!, karya nonfiksi diterbitkan oleh 

Lingkar Pena Publishing House pada tahun 2005. Menjadi novel best 

seller. 

10. Novel Jendela Rara diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2005, 

telah diadaptasi menjadi film yang berjudul Rumah Tanpa Jendela, dan 

mengantarkan pemeran utamanya meraih penghargaan Piala Citra. 

11. Naskah drama Preh (A Waiting), naskah drama dua bahasa yang 

diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta, dan terpilih sebagai naskah 

terbaik Lokakarya Penulis Naskah Drama yang diadakan Dewan Kesenian 

Jakarta (DKJ) dan FIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Emak_Ingin_Naik_Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Emak_Ingin_Naik_Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Emak_Ijah_Pengen_ke_Mekah
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12. Novel Rembulan di Mata Ibu, diterbitkan oleh Mizan Publishing pada 

tahun 2000, dan menangkan penghargaan Adikarya IKAPI sebagai buku 

remaja terbaik nasional pada tahun 2001. 

13. Novel Istana Kedua (Surga yang tak dirindukan) diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2007, dan terpilih sebagai cerpen 

terbaik IBF pada tahun 2008. 

14. Novel Surga yang tak dirindukan diterbitkan oleh AsmaNadia Publishing 

House pada tahun 2014, di angkat ke layar lebar dan menjadi film terlaris 

tahun 2015 dan meraih dua penghargaan di Festival Film Bandung tahun 

2015 serta enam penghargaan dalam Indonesia Box Office Movie Award 

(IBOMA), dengan salah satu kategori Film Box Office Terlaris. 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Novel Syurga yang Tak Dirindukan yang diterbitkan oleh AsmaNadia 

Publishing Hose merupakan sebuah novel yang ditulis oleh penulis terkenal di 

Indonesia, yaitu Asma Nadia. Novel ini ditulis oleh Asma Nadia dalam jangka waktu 

selama 6 tahun lebih. sebelumnya sempat diterbitkan dengan judul Istana Kedua oleh 

Gramedia Pustaka Utama dan menjadi novel terbaik di Islamic Book Fair tahun 2008. 

Dari 49 buku yang ditulis oleh Asma Nadia, inilah buku yang terlama dalam 

penyusunannya. Juga menjadi novel yang paling berkesan dari segi tingkat 

kesulitannya. Perubahan judul bukan hanya dimaksudkan untuk memberi kesan baru 
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bagi novel yang di edit ulang sebelum diterbitkan kembali ini, tetapi entah kenapa 

judul Syurga yang Tak Dirindukan terasa lebih pas.
127

 

Novel Syurga yang Tak Dirindukan berhasil meraih kesuksesan menjadi novel 

Terbaik Islamic Book Fair Award dan menjadi Nation Best Seller. Karena kategori 

Best Seller jika novel mengalami 3 kali cetak ulang, sedangkan Novel Syurga yang 

Tak Dirindukan sudah mengalami cetak ulang sebanyak 20 kali. 

Novel Syurga yang Tak Dirindukan ini memiliki halaman sebanyak 300 

halaman, dan terdiri dari 22 sub bab. Selain itu, Novel Syurga yang Tak Dirindukan 

diangkat kelayar lebar yang dibintangi oleh, Laudya Cynthia Bella, Fedi Nuril, dan 

Raline Shah, serta di sutradarai oleh Kuntz Agus. Film produksi MD Pictures ini pun 

tercatat sebagai film terlaris di tahun 2015 dengan raihan jumlah penonton lebih dari 

1,5 juta, dan meraih dua penghargaan di Festival Film Bandung 2015 serta 6 

penghargaan dalam Indonesia Box Office Movie Awards (IBOMA), dengan salah 

satu kategori Film Box Office Terlaris.
128

 

Dengan kesuksesan yang diraih melalui Novel nya Syurga yang Tak 

Dirindukan, Asma Nadia melanjutkan tulisannya pada novel yang berjudul Syurga 

yang Tak Dirindukan 2. Novel ini di terbitkan oleh AsmaNadia Publishing House 

pada tahun 2016, dengan jumlah halaman sebanyak 328 halaman, dan terdiri dari 37 

sub bab. Tidak jauh berbeda dengan novel sebelumnya, novel Syurga yang Tak 

Dirindukan 2 meraih kesuksesan yang sama, dengan raihan penonton lebih dari 1 juta 
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penonton. Film SYTD 2 kini memasang Hanung Bramantyo sebagai sutradara. Selain 

itu ada pula kemunculan aktor Reza Rahadian yang karakternya diplot masuk dalam 

intrik lingkaran kehidupan Arini, Pras, dan Meirose. 

Novel “Surga Yang Tak Dirindukan” merupakan salah satu dari sekian novel-

novel karya Asma Nadia yang diangkat ke layar lebar. Novel “Surga Yang Tak 

Dirindukan” ini mengedepankan cerita poligami yang masih dianggap tidak layak 

diperbincangkan apalagi dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. 

Beberapa bulan terakhir ini, di beberapa koran nasional terjadi perdebatan 

yang cukup sengit dan panas tentang kecenderungan beberapa sastrawan dalam 

merepresentasikan perempuan dan seksualitas dalam karya-karya mereka. Ada 

kalangan yang berdiri di titik ekstrem: menghujat atau membela, dan ada pula yang 

berusaha menengahi. Karya sastra yang kental dengan tema seksualitas pada tingkat 

tertentu identik dengan perempuan penulis yang melahirkan karya tersebut. 

Polemik tersebut, hingga tingkat tertentu, berpeluang untuk mengabaikan kreativitas 

dan pergulatan perempuan penulis lainnya yang juga melahirkan karya-karya sastra. 

Jika sastra bertema seksualitas perempuan oleh beberapa kalangan dipandang sebagai 

karya yang bernuansa pemberontakan atas pengekangan seksualitas perempuan dalam 

lingkungan budaya patriarki, maka sebenarnya para perempuan penulis memiliki 

caranya masing-masing untuk menunjukkan “perlawanannya” terhadap konstruksi 

budaya yang melingkupinya. 

Contohnya bisa ditemukan dalam novel terbaru karya Asma Nadia ini. Dalam 

novel ini, Asma mengangkat tema poligami dengan memberi penekanan pada segi 
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nasib dan pergulatan perempuan di ruang keluarga. Kisah dalam novel ini berpusat 

pada kehidupan sepasang suami istri yang hidup berbahagia, Andika Prasetya dan 

Arini. Keduanya telah menikah selama sepuluh tahun dan dikaruniai tiga orang anak. 

Alur cerita dibuka dengan kegundahan Arini. Secara kebetulan ia menemukan 

informasi mencurigakan yang mengantarkannya pada sebuah nomor telepon. Ketika 

nomor itu dihubungi, di ujung telepon terdengar suara perempuan yang langsung 

memperkenalkan diri sebagai “Nyonya Prasetya”. Kegundahan Arini, yang seorang 

penulis, dalam novel ini diperkuat oleh guratan nasib yang dialami Lia, teman kosnya 

ketika kuliah dulu. Dalam sebuah reuni kecil-kecilan, Arini terkejut begitu tahu 

bahwa Lia telah cerai dengan Benny, suaminya yang mantan aktivis kampus. 

Menurut Lia, ia menemukan suaminya tidur dengan sekretarisnya di rumah mereka. 

Arini menjadi semakin sadar, bahwa laki-laki itu cukup mudah berpaling ke 

perempuan lain sesuatu yang membuatnya tak habis mengerti. Saat mencoba 

berintrospeksi, Arini berkesimpulan bahwa dirinya sudah cukup berbakti kepada 

suaminya dan memberikan semua yang ia punya. Tapi mengapa diam-diam suaminya 

membangun istana kedua tanpa sepengetahuan dirinya? 

Selain Arini, ada tokoh kunci lain dalam novel ini, yang kemudian diketahui 

sebagai “Nyonya Prasetya” itu. Ia adalah Mei Rose, seorang gadis berdarah keturunan 

yang menjalani hidup memilukan bersama tantenya. Di tengah upayanya untuk 

merajut kehidupannya secara mandiri, Mei beberapa kali ditipu mentah-mentah oleh 

beberapa orang lelaki, yang salah satunya sampai membuatnya hamil. Dalam rasa 

putus asanya, ia mencoba bunuh diri. Namun nasib berkata lain. Pada saat kritis itulah 
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Mei bertemu dengan Pras, yang menolongnya dan kemudian mengantarkannya pada 

mahligai pernikahan. 

Kisah dalam novel ini berakhir dengan pertemuan Arini dan Mei. Ada dialog 

tajam antara keduanya, yang cukup menghentak kesadaran Arini. Mei menggugat 

Arini, agar Arini bisa maklum dengan nasibnya. Mei mengingatkan bahwa Arini telah 

mendapatkan banyak hal yang patut disyukuri: orangtua, suami yang baik, anak-anak 

yang sehat, karier kepenulisan, segalanya. Lalu Mei bercerita tentang kemalangannya, 

bahwa hal baik yang pernah terjadi pada hidupnya hanyalah kehadiran Pras. Mei 

menuntut permakluman. 

Di halaman-halaman akhir, digambarkan bagaimana perasaan Arini yang 

sepertinya bisa memberi permakluman untuk Pras dan Mei. Dalam bagian terakhir, 

digambarkan bagaimana masa depan anak-anaknya menjadi penguat tersendiri bagi 

Arini untuk menerima garis hidupnya itu. Dalam novel ini, banyak bagian yang 

memuat gugatan kritis terhadap praktik poligami. Ada bagian yang mencoba 

menelanjangi dalih kaum laki-laki yang beralasan poligami dalam rangka mengikuti 

sunah Nabi, sementara dalam praktiknya mereka kurang menghargai istri pertama dan 

anak-anaknya. Lagi pula, mengapa teladan kehidupan Nabi yang dicontoh adalah 

episode poligami Nabi, padahal Nabi menjalin rumah tangga hanya bersama seorang 

istri, Khadijah, selama 28 tahun? Kaum lelaki kadang juga berdalih menikahi istri 

keduanya untuk alasan menolong, dan demi mendidik istri pertama mereka untuk 

belajar ikhlas dan mendapatkan tiket yang semakin mudah menuju surga! Akan 

tetapi, berbagai gugatan atas poligami yang diangkat Asma dalam novel ini menjadi 
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agak dilematis. Alur novel ini pada akhirnya memang seperti memberi permakluman 

untuk pilihan poligami Pras dan Arini juga menerimanya. Mei yang mualaf; Mei yang 

tak punya siapa-siapa; Mei yang memilukan; semuanya seperti dibuat sebagai alasan 

untuk memaafkan kasus poligami Pras. Alur dalam novel ini seperti hendak 

mengatakan bahwa kasus poligami Pras adalah “aturan main yang ditetapkan Tuhan”, 

atau sebuah “takdir”. Mungkin dapat dikatakan bahwa sepertinya Asma ingin 

mengantarkan akhir kisah ini dalam sebuah happy ending, dengan plot yang diatur 

sedemikian rupa. Meski arahnya cenderung demikian, dalam novel ini kita dapat 

merasakan bahwa Asma juga merasa wajib memberi catatan-catatan kritis atas 

praktik poligami yang ada selama ini. Dari sini pembaca dapat memahami dan 

membaca secara implisit “batas-batas wacana” yang hendak ditegaskan Asma dalam 

masalah poligami ini. Seperti juga di salah satu bagian novel ini yang 

menggambarkan pengandaian Arini yang merasa jijik bila berhubungan badan dengan 

suaminya karena mengetahui suaminya yang berpoligami tetapi akhirnya Arini tak 

bisa menggugat lebih jauh karena ada teks hadis yang menyatakan bahwa Allah dan 

malaikat mengutuk istri yang menolak suaminya dalam masalah itu. 

Banyak hal lain yang bisa digali dan didiskusikan lebih lanjut dari novel yang 

ditulis oleh penulis berbakat yang saat ini menjadi CEO Lingkar Pena Publishing 

House ini. Terlepas dari pro dan kontra masalah poligami dan “pesan” yang berusaha 

disampaikan, novel ini telah memperkaya perspektif perempuan dalam membaca 

masalah poligami. Dan itu menegaskan bahwa perempuan penulis di Indonesia tak 

hanya bisa menggugat budaya patriarki dengan mengeksplorasi tema seksualitas, 
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tetapi bisa juga berangkat dari tema yang lain yang sebenarnya juga masih cukup 

kaya dan bernilai penting untuk terus digali. 

A. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Novel Syurga yang Tak 

Dirindukan 

1. Taqwa 

Taqwa adalah menjaga hubungan diri dengan Allah SWT, dengan 

melaksanakan perintah AllahSWT dan meninggalkan larangan-Nya. Orang yang 

bertaqwa niscaya beriman dan taat kepada Allah SWT dan Rosul-Nya, memperoleh 

petunjuk Allah SWT dan keberhasilan dalam hidup. Orang yang bertaqwa 

menegakkan sholat, berpuasa, tabah, dan sabar dalam penderitaan. Menghalalkan 

yang halal dan mengharamkan yang haram, menjauhi riba dan bertawakkal kepada 

Allah SWT, mengeluarkan zakat dan membagi rezeki untuk kesejahteraan orang lain, 

mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat benar, melarang berbuat munkar 

dan belaku adil. Takwa adalah himpunan kebajikan.
129

 

Manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Hal tersebut 

terdapat di dalam al-Qur‟an, antaralain sebagai berikut: 

                 

       

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
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orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat [49]: 13) 

 

 Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang ketaqwaan. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang 

Tak Dirindukan yang menggambarkan tentang taqwa. 

Arini percaya takdir. Dengan keyakinan itu dia telah melewati ribuan 

hari. Kadang memang keingintahuannya menggelitik. Pangeran mana yang 

akan Allah kirimkan padanya, bila memang kesempatan itu ada sebelum dia 

menjadi tawanan kematian?
130

 

 

Dalam bagian ini tampak dengan jelas bahwa Asma Nadia, menampilkan 

nilai-nilai pendidikan Akhlak berupa ketaqwaan. Tokoh utama dalam novel yaitu 

Arini, ia percaya kepada takdir Allah. Arini yakin bahwa Allah akan mengirimkan 

pasangan hidup untuknya tanpa harus pacaran terlebih dahulu. Hal tersebut Arini 

lakukan semata-mata untuk menjadi muslimah yang bertaqwa. Arini ingin menjadi 

orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. 

Arini menggeleng. Si sulung kontan menghentikan aksi teror bantal ke 

adiknya. “Kalian sholat sama-sama, lalu kita makan, ya?”
131

 

 

Pada bagian ini tampak dengan jelas bahwa Asma Nadia menampilkan nilai-

nilai pendidikan akhlak tentang taqwa. Dalam bagian tersebut menunjukkan Arini 

mendidik anaknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kutipan tersebut menceritakan 

tentang Arini yang memerintahkan anak-anaknya agar sholat sama-sama atau 

berjamaah. Hal tersebut menunjukkan sebagai seorang ibu Arini mendidik anaknya 
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untuk menjadi anak yang sholeh dan sholihah. Arini menanamkan pilar-pilar agama 

Islam pada anak-anaknya. 

Dia dan Pras melakukan sholat sunah berdua sehabis pernikahan 

sederhana itu.
132

 

 

Nilai pendidikan akhlak yang dimiliki Arini juga dilukiskan pada kutipan di 

atas. Kutipan tersebut menceritakan bahwa Arini orang yang melakukan ibadah-

ibadah yang dianjurkan agama Islam. Arini tidak hanya melakukan sholat wajib lima 

waktu tapi ia juga melakukan sholat sunah. Hal ini membuktikan Arini memiliki 

akhlak yang baik karena taat dengan perintah Allah SWT. 

2. Cinta dan Ridho 

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang 

menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh 

semangat dan rasa kasih-sayang. Sejalan dengan cinta, seorang muslim haruslah 

dapat bersikap ridha dengan segala aturan dan keputusan Allah SWT. Artinya dia 

harus dapat menerima dengan sepenuh hati tanpa penolakan sedikitpun, segala 

sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan 

maupun petunjuk-petunjuk lainnya. Dia akan melaksanakan semua perintah, 

meninggalkan semua larangan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk-Nya juga 

dengan senang hati. Dia dapat ridho karena dia mencintai Allah dan yakin bahwa 

Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Mengetahui segala-galanya, 
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yang Maha Bijaksana tentulah tidak akan membuat suatuaturan yang tidak sesuai atau 

akan merugikan umat manusia mahluk ciptaannya. Allah SWT berfirman: 

....      .... 

Artinya: “...adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada 

Allah...” (Q.S al-Baqarah [2]: 165) 

 

Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang cinta dan ridho. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga 

yang Tak Dirindukan yang menggambarkan tentang cinta dan ridho. 

“Bunda... Bunda kenapa?” 

Suara Nadia menyadarkan Arini akan keberadaan makhluk-makhluk cilik di 

kamarnya. Arini menyekal air mata. Mencoba tersenyum semanis mungkin 

pada Nadia, Adam, dan si kecil Putri yang menjulurkan tangan mungilnya 

yang menjulurkan tangan mungilnya minta direngkuh. 

Ya Allah, duniaku bukan cuma Mas Pras. Duniaku  sekarang juga milik 

anak-anak yang menjadi bukti kebersamaan manis yang pernah ada.
133

 

 

Pada bagian lain Asma Nadia juga menampilkan gambaran lain tentang cinta 

dan ridho. 

Jemari Arini terhenti. Novel yang tak kunjung selesai. Air mata kembali 

jatuh. Tapi cepat-cepat dihapus ketika melihat kepala Nadia mengintip dari 

balik pintu. 

“Bunda masih kerja?‟ 

Arini mengangguk. Direntangkannya kedua tangan, hingga Nadia, gadis 

kecilnya, menghambur ke pelukan. 

Arini mengecup kening putri sulungnya. Meletakkan dagunya di kepala 

Nadia. 

“Adam sama Putri lagi ngapain sayang?” 

“Nonton film kartun, Bunda.” 

Anak-anak tidak banyak belajar. Tapi Nadia mempersembahkan dua nilai 

sepuluh di rapornya. Adam mendapat juara kedua di sekolah, dan Putri lulus 

TK dengan nilai tinggi. 
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Anak-anak hebat yang Allah titipkan pada dia dan Pras. 

Untuk mereka, Arini masih sanggup bertahan. Menjalani hidup yang 

pura-pura. Seakan semua normal, dan masih memiliki bangunan syurga yang 

sama. Meski dinding-dindingnya mulai retak, dan setiap hari, satu persatu 

bagian yang menopangnya runtuh.
134

 

Dari dua bagian di atas tampak dengan jelas bahwa Asma Nadia menampilkan 

nilai-nilai pendidikan akhlak tentang cinta dan ridho. Dalam kutipan di atas, 

digambarkan Arini dengan sosok keibuannya, ia mampu untuk menyembunyikan 

kesedihannya di hadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tetap merasakan cinta 

dan kasih-sayang dari seoarang ibu. Dengan keridhoannya terhadap apa yang telah 

Allah takdirkan untuk dirinya, Arini masih sanggup bertahan. Menjalani hidup yang 

pura-pura. Seakan semua normal, dan masih memiliki bangunan syurga yang sama. 

Meski dinding-dindingnya mulai retak, dan setiap hari, satu persatu bagian yang 

menopangnya runtuh. 

 

3. Ikhlas 

Secara etimologis “ikhlas” dalam bahasa Arab berakar dari kata “khalasha” 

dengan arti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Setelah dibentuk menjadi “ikhlash 

(mashdar dari fi‟il muta‟addi khallasha) berarti membersihkan atau memurnikan.
135

 

Secara terminologis yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata 

karena mengharap Ridho-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur‟an: 

         .... 
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Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus...” (Q.S al-Bayyinah [98]: 5) 

 

Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat atau perasaan yang 

menyertai amal perbuatan manusia. Karena nilai amal manusia pada hakikatnya 

kembali kepada si pemiliknya, dan tergantung kepada niatnya.
136

 

Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang ikhlas. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang Tak 

Dirindukan yang menggambarkan tentang ikhlas. 

Ego, luka hati perempuan, kemarahan, dan kekecewaan. Rumah tangga 

mereka sempurna, tanpa masalah serius. Atau dia yang tidak peka? 

Namun bongkahan perasaan sakit hati luruh saat menerima kabar Pras 

kritis di rumah sakit. Selama laki-laki itu hidup, ya, Allah... 

Dan do‟anya terjawab. 

Takdir ini harus dia terima. Menjadi istri pertama dan menerima 

kehadiran yang kedua. Berdamai dengan kenyataan. Walaupun selam di 

rumah sakit saat menunggu Pras siuman, dia dan Mei hanya berbagiair mata, 

bukan tegur sapa. 

“Ini hadiah-Nya untuk keikhlasan kamu, Rin!”. Komentar Sita.
137

 

 

  Pada bagian lain Asma Nadia juga menampilkan gambaran lain tentang 

ikhlas. 

Pertanyaan demi pertanyaan yang kemudian tak lagi dicari jawabannya 

oleh Arini. Ia memilih menerima keadaan. Tidak memperumit sesuatu yang 

telah Allah selesaikan untuknya. Yang terpenting sekarang Pras kembali.
138

 

 

Dalam kutipan di atas digambarkan bagaimana sosok Arini yang telah ikhlas 

menerima takdirnya menjadi istri pertama dan menerima kehadiran yang kedua, serta 
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lebih menerima keadaan dengan cara tidak memperumit sesuatu yang telah Allah 

selesaikan untuknya. 

4. Syukur 

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah 

dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal, yang apabila 

ketiganya tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan bersyukur, yaitu: mengakui 

nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai 

sarana untuk taat kepada Allah SWT. Jadi syukur itu berkaitan dengan hati, lisan dan 

anggota badan. Hati untuk ma‟rifah dan mahabbah, lisan untuk memuja danmenyebut 

nama Allah SWT, dan anggota badan untuk menggunakan nikmat yang diterima 

sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dan menahan diri dari 

maksiat kepada-Nya.
139

 Sebagaimana dalam firman-Nya: 

        

       

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji". (Q.S Luqman [31]: 12) 

 

Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang syukur. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang Tak 

Dirindukan yang menggambarkan tentang syukur. 
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Selama anak-anak sehat. Selama anak-anak tak kurang suatu apapun. 

Masalah-masalah lain menjadi kecil. 

Pemandangan hari itu telah membawanya pada syukur yang tak 

bermuara. Syukur yang kini ingin diwariskan pada putrinya. 

Beberapa saat ibu dan anak hanya bertatapan sampai Arini yang 

terhenyak bangkit dari duduk dan berlari ke belakang rumah. Memandang 

anak-anak lekat, dengan mata berkaca yang dirambati syukur. 

Syukur yang pelan-pelan menjernihkan hati Arini. 

Dia masih perempuan yang terluka dan kecewa. Bedanya, kini dia 

memutuskan untuk bangkit dari kepasrahan. Untuk anak-anak dan 

kebahagiaan mereka, ia akan berjuang.
140

  

 

Dalam bagian ini tampak dengan jelas bahwa Asma Nadia menampilkan nilai-

nilai pendidikan akhlak berupa rasa syukur. Arini sedang bersyukur kepada Allah, 

dan bertambah rasa syukurnya setelah menyaksikan pemandangan bahwa ada orang 

lain yang tidak seberuntung dirinya. Rasa syukur merupakan wujud terima kasih 

kepada Allah atas semua hal yang telah diberikan Allah. Arini bersyukur sampai 

matanya berkaca-kaca karena menyadari karunia Allah begitu indah Sehingga 

kejadian tersebut mengubah persepsinya tentang kebahagiaan. Dan kini ia semakin 

bersyukur pada-Nya.  

5. Taubat 

Taubat berakar dari kata taba yang berarti kembali. Orang yang bertaubat 

kepada allah SWT adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali 

dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, kembali dari larangan 

Allah menuju perintah-Nya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala 

yang dibenci Allah menuju yang diridhai-Nya, kembali dari yang saling bertentangan 
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menuju yang saling menyenangkan, kembali kepada Allah setelah meninggalkan-Nya 

dan kembali taat setelah menentang-Nya. 

Menurut Moh. Ardani taubat adalah “Sikap yang menyesali perbuatan buruk 

yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhi (perbuatan buruk) serta melakukan 

perbuatan baik”.
141

 Manusia diperintahkanbertaubat kepada Allah SWT, hal tersebut 

terdapat di dalam al-Qur‟an: 

          

          

            

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 

taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan 

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke 

dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika 

Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama 

Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan 

mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi 

kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha 

Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S at-Tahrim [66]: 8) 

 

Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang taubat. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang Tak 

Dirindukan yang menggambarkan tentang taubat. 
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“Ya Allah, duniaku bukan Cuma Mas Pras. Duniaku sekarang juga milik 

anak-anak yang menjadi bukti kebersamaan manis yang pernah ada. Sejenak 

Arini menyesali diri yang telah terbawa arus kesedihan.”
142

 

 

Pada bagian lain Asma Nadia juga menampilkan gambaran lain tentang 

taubat. 

“Ini...kok, bantal Bunda basah? Bunda nangis ya?‟ 

Merasa tak punya jawaban yang lebih baik, Arini menyahut asal, “Bunda 

kecapean. Barangkali tadi Bunda ngiler waktu ketiduran.” 

Dalam hati, Arini menyesali jawabannya sendiri. Ia selalu mengajari 

anak-anak untuk setia pada kejujuran, tapi sesaat tadi ia malah melanggar.
143

 

 

Dalam bagian ini tampak dengan jelas bahwa Asma Nadia nilai-nilai 

pendidikan akhlak tentang taubat. Dijelaskan dalam dialog tersebut Arini telah 

menyesali dirinya yang telah terbawa arus kesedihan, dan ia menyadari atas apa yang 

telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan karena tidak jujurnya atas pertanyaan 

anaknya. Karena selama ini ia selalu mengajari anak-anaknya untuk setia pada 

kejujuran, tetapi ia malah mengingkari.  

6. Sabar 

Sabar adalah suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada kesulitan 

yang dihadapinya. Namun yang perlu dicatat, tidak berarti bahwa sabar itu langsung 

menyerah tanpa upaya untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh 

manusia. Maka sabar dalam definisi yang paling tepat adalah sikap yang diawali 
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dengan ikhtiar, lalu diakhiri dengan rida dan ikhlas, bila seseorang dilanda suatu 

cobaan dari Tuhan.
144

 Allah SWT berfirman: 

            

             

      

Artinya: “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". (Q.S al-Baqarah [2]: 155-156) 

 

 Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia banyak menampilkan 

nilai akhlak tentang sabar. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang 

Tak Dirindukan yang menggambarkan tentang sabar. 

Seperti bunga rumput yang diempaskan angin pada musim kemarau. 

Begitulah hati Arini. Allah… desah Arini dengan lidah yang terasa kelu.
145

 

 

Kutipan di atas menceritakan hati Arini setelah melihat Pras bersama dengan 

istri keduanya. Arini merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Ia mengumpamakan 

dirinya bagai bunga rumput yang diempaskan angin pada musim kemarau. Hal itu 

berarti Arini sangat merasa kecewa dengan Pras. Namun Arini tetap mengingat nama 

Allah walaupun dalam keadaannya yang sangat sedih dan kecewa. Dalam keadaannya 

yang tak berdaya, Arini masih bisa menyebut nama Allah meski lidahnya terasa kelu 

karena masalah besar yang ia hadapi. 
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Pada bagian lain Asma Nadia juga menampilkan gambaran lain tentang sabar. 

Arini berusaha sekuat tenaga meredam gelegak di hatinya. Dia sangat 

terluka. Tapi dia bukan perempuan yang terbiasa mengekspresikan 

kemarahannya. Apalagi mengumbarnya dengan cara tidak terpelajar.
146

 

 

Kutipan diatas menceritakan perasaan marah Arini saat ia menemui istri kedua 

suaminya. Arini marah terhadap perempuan yang telah merebut suaminya tersebut. 

Namun Arini tidak meluapkan kemarahannya. Arini menahan kemarahannya agar ia 

tidak meluapkannya dengan cara yang tidak terpelajar. Hal tersebut membuktikan 

bahwa Arini memiliki nilai karakter sabar. 

7. Kasih-sayang 

Kasih sayang adalah kelembutan dalam hati yang dihubungkan dengan rasa 

sakit ketika terasa oleh indra, atau kasih sayang adalah mendampingi teman di waktu 

suka dan duka. Sebagai seorang muslim hendaklah kita saling berpesan dan saling 

mengajak kepada kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman: 

                 

     

Artinya: “Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 

Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah 

golongan kanan”. (Q.S al-Balad [90] : 17-18) 

 

 Pada novel Syurga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia menampilkan nilai 

akhlak tentang kasih-sayang. Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga 

yang Tak Dirindukan yang menggambarkan tentang kasih-sayang. 

                                                           
146

 Ibid, h. 279. 



 
 

108 
 

Di antara mereka, Akbar tampak manja tidak hanya pada Mei, juga Arini. 

Memeluk-meluk leher Bunda Nadia itu. Menimbulkan kegemasan tersendiri. 

Nadia berkali-kali mencubit pipi tembam anak lelaki yang begitu disayangi 

seperti saudara kandung.
147

 

  

Dalam bagian ini, Asma Nadia menampilkan gambaran nilai pendidikan 

akhlak tentang kasih-sayang. Arini yang dahulu merawat Akbar (anak Mei Ros), ia 

didik dalam asuhannya dengan penuh kasih-sayang, tanpa membedakan antara kasih-

sayangnya terhadap anak kandungnya dengan Akbar. Sehingga hal tersebut pun 

dirasakan oleh anaknya. Dan setelah sekian lama mereka berpisah, kasih-sayang 

itupun masih sama. Akbar yang masih bertingkah manja dengan Arini sambil 

memelu-meluknya, juga Nadia yang sudah menyayanginya seperti saudara kandung.  

8. Syaja’ah 

Syaja‟ah artinya berani, tapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa 

saja tanpa mempedulikan apakah dia berada dipihak yang benar atau salah, dan bukan 

pula berani memperturutkan hawa nafsu. Tetapi berani yang berlandaskan kebenaran 

dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keberanian tidaklah ditentukan oleh 

kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Betapa 

banyak orang yang fisiknya lemah, tapi hatinya seperti singa.
148

 Rasulullah Saw 

menyatakan: 
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Artinya: “Jihad yang paling afdhal adalah memperjuangkan keadilan di hadapan 

penguasa yang dzalim.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Berikut penulis tampilkan bagian pada novel Syurga yang tak dirindukan nilai 

keberanian (syaja‟ah): 

Nyaris seluruh perempuan akan memilih setia di sisi suami mereka, 

bahkan jika lelaki itu sakit dan tidak bisa memenuhi kewajiban suami-istri. 

Tidak seperti lelaki yang begitu mudah berpaling, bahkan jika perlu mencari-

cari kesalahan untuk menutupi hasrat mereka pada perempuan lain! 

Pemikiran itu lambat laun membantu Arini bangkit. Dia tidak menolak 

ketentuan Allah, tapi menuntut keadilan, dan menolak kesalahan melulu 

dituduhkan kepada perempuan. Sebab lebih dari siapapun, Arini tahu, kecuali 

kondisi fisiknya yang berubah, bertahun-tahun dia telah meladeni Pras sebaik 

yang dia bisa. 

Cukup! 

Arini bangkit dari keterpurukan. Perempuan itu mulai mengetik lagi, 

jemarinya bermain cepat di atas keyboard. Meski kisah-kisah yang ditulisnya 

tak lagi berakhir bahagia. 

Dongeng-dongeng telah mati, ketika Arini tahu Pras mengkhianatinya.
149

 

 

Kutipan di atas menceritakan Arini yang bangkit dari keterpurukannya karena 

merasa sedih dan kecewa dengan perilku Pras. Namun Arini masih bisa bangkit dari 

keterpurukan itu. Ia tetap berkarya dengan melanjutkan pengetikan novel yang ia 

buat. Meski kisah-kisah yang Arini tulis tidak berakhir bahagia, ia tetap melanjutkan 

karyanya itu. Hal tersebut membuktikan bahwa Arini memiliki nilai berani 

(syaja‟ah). 

9. Pemaaf 

Memaafkan itu berkaitan dengan menahan marah dan berbuat kebajikan. Tak 

ada yang lebih menentramkan diri dan menenangkan pandangan dari pada hati yang 
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damai serta jauh dari dengki. Islam memandang hati sebagai sesuatu yang sangat 

pokok. Hati yang hitam akan merusak amal shaleh, menodai keindahannya,dan 

mengotori kebeningannya. Sedangkan hati yang bercahaya, Allah akan memberkati 

sedikit rezeki yang diterima orang itu, yakni setiap kebajikancepat datang 

kepadanya.
150

 

Sebagai gambaran, berikut penulis tampilkan nilai pendidikan akhlak pemaaf 

dalam novel syurga yang tak dirindukan. 

Aku melihat ponsel yang kembali bergetar. Tanpa membaca nama 

penelpon, aku bisa memastikan Arini yang menghubungi. Sejak peristiwa 

penikaman yang berujung kritisnya Pras di rumah sakit, sikap perempuan itu 

melunak. Bukan sekadar memaafkan, melainkan juga terlihat berusaha 

menerima kehadiranku.
151

 

 

Pemaaf merupakan salah satu akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam dan 

oleh Allah SWT kepada Rosulullah Saw dan orang-orang mukmin. Kutipan di atas 

menceritakan Arini yang telah memaafkan Mei dan telah menerima kehadirannya 

sebagai istri kedua Pras. Perintah memafkan juga telah di firmankan Allah dalam 

kitabnya: 

  ....   

Artinya: “...Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik”. (Q.S al-Hijr [15]: 

85) 

 

10. Birrul Walidain 
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Birrul walidain adalah sebutan lain untuk berbakti kepada orang tua. Dalam 

al-Qur‟an dan al-Hadits, permasalahan berbakti kepada orang tua senantiasa dikaitkan 

dengan keimanan kepada Allah SWT. Moh. Ardani mengatakan “Ajaran Islam 

menyerukan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, bahkan 

ketika orang tua dalam keadaan marah kepada anaknya. Allah melarang sang anak 

menyinggung perasaan orang tua, membalas atau mengimbangi ketidak baikan orang 

tua”.
152

 Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana 

dalam firman-Nya: 

             ..... 

Artinya: “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya”. (Q.S al-Isra [17]: 23) 

 

Allah menghubungkan beribadah kepada-Nya dengan berbuat baik kepada 

orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dan birrul 

walidain di sisi Allah SWT. 

Sebagaimana yang terdapat dalam novel syurga yang tak dirindukan ini. 

“Nadia, senang boleh, tapi jangan lupa sholatnya ya, Tuan Putri.” 

Sholat, sholat dan sholat... 

Syukurlah putri sulungnya tak terganggu dengan kebawelannya. Sejak 

menerima informasi dokter, soal sholat ini menjadi prioritas Arini. 

Sebenarnya bukan hal baru, dulu pun mereka biasa sholat berjamaah, dengan 

Adam terkadang bertindak sebagai imam. Namun menyadari betapa penting 

ibadah yang menjadi tiang agama itu, dan rentan hidupnya sekarang setelah 

terkena kanker, sebagai ibu dia merasa harus berusaha ekstra memastikan 

Nadia tidak akan lupa. 

“Iya, Bunda... sholat itu tiang agama. Gimana kalau kita jama‟ah?” 
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Arini meneguk obat di tangannya sebelum mengangguk.
153

 

 

Dalam penggalan di atas, ditampilkan dialog antara Arini dan Nadia 

(putrinya). Arini selalu mengingatkan tentang sholat kepada putrinya tersebut, dan 

Nadia sangatlah mematuhi segala perintah orang tua nya. Digambarkan dengan jelas, 

bahwa Nadia sama sekali tidak terganggu dengan peringatan-peringatan arini untuk 

menyuruhnya sholat, bahkan mengajak untuk sholat berjamaah. 

Pada bagian lain Asma Nadia juga menampilkan gambaran lain nilai 

pendidikan akhlak tentang birrul walidain. 

Jadi, Bunda ingin menyatukan keluarga mereka dengan keluarga Tante 

Mei, supaya ketika bunda pergi... 

Si gadis kecil mengangguk. Mengusap basah pipinya dengan punggung 

tangan. 

“Kayaknya Nadia tahu apa yang Bunda inginkan, Om. Nadia berjanji 

akan membantu agar keinginan Bunda terwujud.” 

Syarif Kristof membelai rambut Nadia. 

Paginya sempurna, indah dan menjanjikan. Namun kenyataan pedih yang 

menanti di rumah sakit, menggayutkan mendung di sisa hari. Mengetahui 

gadis kecil dengan sepasang mata yang bersinar cerdas, mulai hari ini 

menyimpan sebuah rahasia yang bahkan amat berat untuk ditanggung orang 

dewasa. 

“Anak pintar. Sekarang hapus air mata dan biarkan Bunda menikmati 

senyum kamu yang paling indah.”
154

 

 

Dalam kutipan di atas, ditampilkan dialog Nadia (puti Arini) dengan Doktor 

Syarif Kristof. Dialog tersebut terlihat jelas bahwa Nadia ingin sekali mewujudkan 

keinginan Bundanya. Ia ingin membuat Bundanya bahagia. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Nadia memiliki nilai pendidikan akhlak birrul walidain. 
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B. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Novel Syurga 

yang Tak Dirindukan 

Akhlak memiliki posisi yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan 

manusia. Imam Ali mengatakan bahwa “Akhlak yang baik adalah sebaik-baiknya 

teman”. Tanda seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Maka dari itu, seorang guru 

dikatakan beriman, jika dia memiliki akhlak yang baik. 

Akhlak bukanlah sesuatu yang tetap namun bisa berubah, dari akhlak yang 

buruk menjadi baik, bahkan akhlak yang tadinya baik bisa menjadi buruk apabila 

banyak pengaruh buruk disekelilingnya. salah satu cara untuk mencapai akhlak yang 

baik adalah melalui pendidikan. 

Dalam hal ini, pendidikan mempunyai posisi yang sangat penting, karena 

pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mengoptimalkan semua 

potensi yang ada pada dirinya, diantaranya yaitu potensi akhlak, intelektual, dan 

jasmani. Dalam proses pendidikan usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah 

dalam menyampaikan seruan agama dengan berbagai cara seperti memberikan 

contoh, melatih ketrampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan 

sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan kepribadian peserta didik yang 

berakhlak. 

Selain al-Qur‟an dan Hadits sebagai acuan utama dalam pendidikan akhlak 

terpuji, karya sastra juga dapat dijadikan rujukan, mengingat didalam karya sastra 

sering termuat pesan atau amanat untuk berbuat baik. Salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi para remaja adalah dengan menggunakan media bahan bacaan. 
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Meskipun hasil beberapa penelitian yang diselenggarakan oleh penerbit buku 

menunjukkan daya baca remaja masih tidak terlalu tinggi, tapi untuk lima tahun 

terakhir ini terjadi peningkatan penjualan buku-buku remaja, novel-novel remaja 

dalam hal ini menduduki urutan teratas, dari data penjualan. 

Setelah peneliti melakukan penelitian dalam novel Syurga yang Tak 

Dirindukan, maka ditemukan adanya nilai-nilai pendidikan akhlak meliputi: taqwa, 

cinta dan ridho, ikhlas, syukur, taubat, sabar, kasih-sayang, syajaah, pemaaf dan 

birrul walidain. Hal tersebut menunjukkan bahwa isi dari novel Syurga yang Tak 

Dirindukan ini dapat membantu memberikan pembelajaran dan solusi terkait 

permasalahan kenakalan remaja saat ini. Yang mana dalam novel tersebut nilai-nilai 

pendidikan akhlak nya mampu mengubah persepsi pembaca, pengamat, maupun 

pemeran filmnya. Mereka yang awalnya tidak pro dengan poligami, setelah membaca 

dan menonton film Syurga yang tak dirindukan menjadi pro poligami. 

Seperti komentar tokoh penting di Indonesia yang turut berkomentar tentang 

novel Syurga yang tak Dirindukan, diantaranya: BJ Habibie, merupakan mantan 

presiden RI ke-3. Seusai menonton film Syurga yang tak dirindukan, Habibie merasa 

sangat terpukau dengan alur ceritanya, meski film tersebut bercerita tentang poligami, 

namun film tersebut memiliki kemasan tersendiri, sehingga para penonton akan 

terbawa alur cerita tanpa terlalu memikirkan pro dan kontra terhadap poligami. Beliau 

mengatakan bahwa: “

nya saja,” puji Habibie usai nonton bareng. Habibie juga 

berharap film ini dapat menjadi 
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. Semoga ini bisa jadi awal baik 

film Indonesia nya,” pungkasny.
155

 

Isu poligami cukup sensitif untuk dibahas. Meskipun novel syurga yang tak 

dirindukan ini bercerita tentang poligami, tetapi nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

yang terdapat di dalamnya, sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu 

sendiri. Karena, poligami bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Seperti yang 

dikatan oleh Ust. Ahmad Muhaimin, Beliau adalah pimpinan sekaligus pengasuh 

pondok pesantren Nurul Huda di Lampung Barat, mengatakan: “Islam telah 

membolehkan kepada seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu orang, dan hal 

tersebut telah jelas di dalam al-Qur‟an”. Allah SWT berfirman: 

                 

          

   

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa [4]: 3) 

 

Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwasanya Islam membolehkan lelaki untuk 

berpoligami, hanya saja Islam membatasi jumlahnya, yakni maksimal empat orang 
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istri. Pada novel syurga yang tak dirindukan diceritakan bahwa Pras berpoligami, 

yaitu memiliki dua orang istri. Itu artinya, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan 

firman Allah SWT. 

Selanjutnya Ust. Muhaimin mengatakan: “Selain itu berpoligami sama halnya 

dengan menghidupkan sunnah Rosulullah Saw, dan barang siapa yang membenci 

sunnah Rosulullah Saw, ia tidak termasuk dalam golongan beliau.” 

 

Artinya: “Barang siapa membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku”. (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

 

Dari hadits di atas, sangat jelas bahwa Rosulullah Saw tidak memasukkan 

seseorang yang membenci sunnahnya, kedalam golongannya. “Nilai pendidikan 

akhalak seperti ikhlas, sabar, pemaaf, syukur, dan lainnya dalam novel ini, sangat 

baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena sekalipun kita tidak 

menginginkan sesuatu itu terjadi pada diri kita, jika memang hal tersebut yang allah 

takdirkan terjadi pada kita, maka harus kita terima dengan ikhlas, dan yakini bahwa 

apa yang terjadi, dan apa yang Allah berikan, itu adalah suatu kebaikan untuk kita 

dan pasti itu yang terbaik juga.” 

Sebagaiman firman Allah SWT: 

              

             

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan 
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suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 

mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka 

sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S al-Ahzab [33]: 36) 

Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita 

untuk menerima apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tidak terkecuali dalam hal 

ini, hukum-hukum Islam yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan sebagian 

orang, seperti poligami, yang dengan mengingkari atau membenci hukum Allah SWT 

tersebut, bisa menyebabkan pelakunya murtad. Karena semua yang terjadi itu tidak 

ada yang luput dari hikmah. 

Semua orang mengharapkan sesuatu yang menyenangkan, bisa berwujud 

apapun tidak terkecuali dengan namanya surga. Surga pun hadir dalam berbagai 

bentuk dan gambaran. Hadist nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. 

Yang dimaksud bukanlah rumah yang megah dan mewah tapi rumah yang damai dan 

tentram, walaupun (secara fisik) sederhana ataupun apa adanya. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 



 
 

118 
 

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan mengenai nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung pada novel Syurga yang Tak Dirindukan karya 

Asma Nadia, dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali nilai-nilai pendidikan 

akhlak terpuji yang ada pada novel tersebut. Penulis menemukan berbagai macam 

akhlak terpuji, diantaranya: Taqwa, Cinta dan Ridho, Ikhlas, Syukur, Taubat, Sabar, 

Kasih-sayang, Syaja‟ah, Pemaaf, dan Birrul Walidain. 

Isu poligami cukup sensitif untuk dibahas. Namun novel Syurga yang Tak 

Dirindukan mampu mengubah persepsi pembaca, pengamat, maupun pemeran 

filmnya tentang poligami. Mereka yang awalnya tidak pro dengan poligami, setelah 

membaca dan menonton film Syurga yang tak dirindukan menjadi pro poligami, dan 

meyakini apapun yang terjadi itu pasti datang dari Yang di Atas (Allah), suatu takdir 

yang harus diterima dan dipercayai bahwa pasti itu yang terbaik, karena sega sesuatu 

yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada yang luput dari hikmah. 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan 

mampu menjadi salah satu upaya kontruktif dalam mengembangkan nilai pendidikan 

akhlak dimanapun termasuk di Indonesia. 

1. Bagi para pembaca khususnya para peserta didik, nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung pada novel syurga yang tak dirindukan karya 

Asma Nadia hendaklah dapat diaplikasikan dalam keseharian, baik dalam 

kegiatan belajar di sekolah maupun dalam pergaulan di rumah dan 

lingkungan pergaulan. Novel ini bisa menjadi referensi dan sangat 
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direkomendasikan bagi peserta didik agar dapat selalu menjaga nilai-nilai 

akhlak terpuji dalam pergaulan sehari-hari. 

2. Bagi para pendidik di sekolah dan juga orang tua di rumah hendaknya 

dapat memberi sarana edukatif yang bermanfaat dan mendidik disekolah 

ataupun di rumah. Dengan peran, perhatian, serta dukungan dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan pergaulan yang positif, maka peserta 

didik dapat lebih terjaga dari prilaku-prilaku yang negatif sehingga dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam novel ini belum dikatakan sempurna, karena keterbatasan waktu, 

metode serta pengetahuan dan ketajaman analisis yang peneliti miliki. 

Untuk itu, besar harapan penulis akan ada banyak peneliti-peneliti baru 

yang berkenan untuk mengkaji ulang novel Syurga yang tak dirindukan 

ini. 
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