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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur novel 
Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) karya Tasaro GK dan (2) 
mendeskripsikan peristiwa-peristiawa penting yang ada di dalam novel tersebut 
yang merupakan teks transformasi dari Sirah Nabawiyah karya Syaikh 
Shafiyyurahman Al-Mubarakfury. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan sumber data primer novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) karya 
Tasaro GK. Data berupa kata, frase, dan kalimat yang mengandung unsur-unsur 
cerita dan peristiwa-peristiwa penting dalam novel Muhammad dan teks Sirah 
Nabawiyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  teknik simak catat, 
dan teknik pustaka. Adapun teknik validasi data menggunakan triangulasi teori. 
Analisis data menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutik atau retroaktif.  

Hasil penelitian terhadap struktur novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 
Hujan) menunjukkan sebuah tema yang merefleksikan tentang kehidupan 
manusia, yang berisi tentang persoalan agama dan tradisi. Penokohan 
dimanfaatkan untuk menafsirkan perwatakan tokoh yang menunjuk pada sifat 
maupun sikap dalam mengemban sebuah jalinan cerita. Secara rinci watak tokoh 
digambarkan melalui  dimensi fisiologis, dimensi psikologis, dan dimensi 
sosiologis. Analisis plot mengggunakan konsep Formalis Rusia (fabula dan 
suzjet), yaitu dengan menyusun peristiwa apa adanya serta menyajikan motif-
motif yang telah disusun secara artistik dalam hubungan sebab akibat. Adapun 
setting berfungsi untuk mengidentifikasi situasi yang tergambar dalam cerita 
melalui unsur tempat, unsur waktu, dan unsur suasana.  

 Intertekstual didefinisikan sebagai hubungan atau jaringan antara satu teks 
dengan teks-teks lain. Teks novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) 
karya Tasaro GK merupakan transformasi dari teks Sirah Nabawiyah karya 
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Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfury sebagai hipogramnya. Hubungan 
intertekstual antara kedua teks tersebut tergolong pada ekspansi. Transformasi 
peristiwa-peristiwa penting terlihat pada (1) peristiwa Bahira Sang Rahib, (2) 
tersiarnya kabar kematian Rasulullah dan pengaruhnya terhadap peperangan, (3) 
terbunuhnya Ubay bin Khalaf, (4) terbunuhnya Singa Allah Hamzah bin Abdul-
Muththalib, (5) menghimpun jasad para syuhada dan menguburkannya, (6) 
menikah dengan Khadijah, (7) Jibril turun membawa wahyu, (8) Rasulullah dan 
Waraqah, (9) Umar bin Al-Kaththab masuk Islam, (10) kematian Abu Thalib, 
(11) korespondensi dengan beberapa raja, (12) Heraklius dan Abu Sufyan. 

 
Abstract 

The purpose of this research is to descrabel structure of novel Muhammad 
(Lelaki Penggenggam Hujan) by Tasaro GK, and are describe interesting stories 
of the novel that transformative text of Sirah Nabawiyah by Syaikh 
Shafiyyurahman Al-Mubarakfury. The kind of this reseach is descriptive 
qualitative with the primary source data of the novel Muhammad (Lelaki 
Penggenggam Hujan) byTasaro GK and data substances of words, phrase and 
several sentences contain story and important events. The technique of collecting 
data which is used, are technique of comprehension, deliberation, notes and 
library. Where as data validation technique used the triangular theory analyze of 
datas the writer uses the reading method semiotik model that is called heuristic 
and hermeneutik reading or retroactive ones. 

The result of research toward structure of novel Muhammad (Lelaki 
Penggenggam Hujan). Show a theme that reflects about human’s life, contains 
religious and tradition matters. Caracterization is used to interpret the figure’s 
characteristic that refers to attitude and behaviour in carrying out fragmentary 
stories. Specifically the figure’s character is illustrated into physiological, 
psycological, sociological dimention. To analyze plots the writer uses Russian 
formalis concept (fabula and suzjet), it means to arrange real event and serve 
several motives had composed artistically in cause and effect relation. About the 
setting it has function to identify the situation that is illustrated in story through 
substance of plece, time and admosphere. 

Intertexstual is defined as a relation or network between a text with the 
others. The text of novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) written by 
Tasaro GK is a transformation from the text of Sirah Nabawiyah by Syaikh 
Shafiyyurahman Al-Mubarakfury as his hypogram. Intertextual relation both of 
them include to expansion. The transformation of important events were seen on 
(1) Bahira Sang Rahib event (2) wide spread news of Rasulullah’s dead and its 
influence to the War (3) The Death of Ubay Bin Khalaf (4) The Death of the Lion 
of Allah, Hamzah bin Abdul Muththalib (5) Compiling  of all Martyrs and 
burying them (6) Marriage With Khadijah (7) Gibrael Descended to Bring 
Revelation (8) Rasulullah  and Waraqah (9) Umar bin Kathab Converted into 
Islam (10) The Death of Abu Thalib (11) Correspondence With some King (12) 
Heraclius and Abu Sufyan. 
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Pendahuluan 

Karya sastra diciptakan oleh sastrawan. Pikiran, perasaan, kreativitas, serta 

imajinasi adalah alat. Sastrawan  menggunakan media lingkungan sosial sekitar, 

pengalaman, referensi buku bacaan karya sastra terdahulu ataupun sejarah diramu 

dan dibangun untuk dijadikan sebuah karya sastra baru. Selanjutnya karya 

tersebut menjadi hidup saat dibaca oleh masyarakat pembaca. Pradopo (2007: 16) 

menyatakan bahwa dalam mencipta seorang sastrawan terdorong oleh emosi, 

pikiran dan maksudnya, ingin menuangkan pengalaman batinnya ke dalam bentuk 

sastra. Penciptaan sebuah karya sastra disebabkan kuatnya dorongan untuk 

menuliskan apa yang dirasa, dipikirkan yang dialami batinnya itu, dan ia tidak 

memikirkan berhasil tidaknya cara pengungkapannya itu, juga berharga atau 

tidaknya pikiran yang dikemukakan dalam karyanya. Baru kemudian ia akan 

mengetahui harga ciptaannya setelah melihat karyanya dipertimbangkan oleh 

seorang kritikus. Seperti yang dinyatakan oleh Jabrohim (2003:125) bahwa karya 

sastra yang berwujud teks dan tertulis dengan bahasa yang khas itu tidak akan 

berfungsi jika tidak ada pembacanya yang menjadi penyambut, penafsir, dan 

pemberi makna. 

Sebuah karya sastra ada apabila diciptakan oleh seorang sastrawan atau 

pengarang, seperti seorang penyair, dramawan, cerpenis, dan novelis. Mereka 

berperan sebagai komponen penyampai dalam bagan komunikasi sastra, yakni 

komunikasi antara pembaca, penulis, dan masyarakat. Seorang sastrawan atau 

pengarang berusaha menyampaikan gagasan atau idenya kepada pembaca lewat 

karya sastra yang ditulis atau diucapkannya (Suroso, 2009:2-3). Jadi, tanpa 

kreativitas, karya sastra yang diciptakan pengarang tidak mungkin menempati 

perhatian pembaca. Kreativitas ditandai dengan adanya penemuan baru dalam 

proses penceritaan. Bagaimana seorang pengarang memanfaatkan unsur-unsur 

sastra bersama pengalaman serta imajinasinya, menjadi sebuah rangkaian yang 

menarik dan estetik, tentunya melalui permenungan atau kontemplasi. Selanjutnya 

karya sastra tersebut menjadi sebuah karya yang bernilai setelah melalui 

pembacaan oleh para pembaca atau penikmat, atau sebaliknya karya sastra 
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tersebut bisa saja dianggap tidak bernilai oleh seorang pembaca karena setiap 

pembaca memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda.  

 Seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra tentunya juga 

merujuk pada lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, ataupun pada karya-karya 

sebelumnya, bisa karya sastra ataupun karya nonsastra (misalnya karya tentang 

sejarah), yang kemudian dikembangkan dengan kemampuan imajinasinya. 

Pengembangan tersebut salah satunya dengan tujuan sebagai  pembaruan berdasar 

imajinasi dan kreativitas yang dimilikinya. Hasil dari pengembangan tersebut 

menjadi sebuah karya transformasi yang nantinya siap disajikan kepada 

masyarakat pembaca. Pradopo (2007:178) menyatakan bahwa karya sastra ditulis 

atau dicipta berdasarkan konvensi sastra yang ada. Karya sastra ditulis mencontoh 

karya yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, di samping itu, karya sastra 

adalah karya kreatif. Oleh karena itu, karya sastra ditulis tidak semata-mata hanya 

mencontoh saja, melainkan juga memperkembangkan konvensi yang sudah ada, 

bahkan menyimpangi ciri-ciri dan konvensi-konvensi yang ada dalam batas-batas 

tertentu. 

 Karya sastra bergenre novel, yang berjudul Muhammad karya Tasaro GK 

merupakan transformasi dari cerita sejarah Nabi Muhammad Saw. Novel tersebut 

mempunyai dua bagian cerita. Pertama novel Muhammad tersebut menceritakan 

tentang kisah Nabi Muhammad Saw, dan oleh pengarang kisah tersebut diuraikan 

berdasarkan kisah sebenarnya, tanpa mengurangi dan menambahi kisah Nabi 

Muhammad Saw sebenarnya yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Kedua, 

oleh pengarang novel Muhammad tersebut dimunculkan tokoh-tokoh imajinatif, 

salah satu tokoh tersebut yaitu Kasvha, sebagai tokoh utama, yang mengemban 

sebuah misi dan melakukan perjalanan jauh, yaitu untuk menemui sang Nabi demi 

kebenaran tentang agama atau keyakinan para umat. Pencarian yang tiada henti 

terhadap sosok yang dijanjikan. Seorang pangeran kedamaian yang dijanjikan 

oleh semua kitab suci yang dia cari dari setiap ungkapan ayat-ayat Zadusht. 

 Novel Muhammad ini merupakan karya sastra yang bertemakan tentang 

keagamaan. Berbagai  karya sastra yang bertemakan agama, novel Muhammad ini 



 

7 

 

memiliki  konsentrasi cerita yang berbeda dengan karya sastra yang lain. 

Perbedaan di sini  tampak  pada tokoh yang dimunculkan, selain tokoh imajinatif 

yang digunakan oleh pengarang, di dalam novel ini dimunculkan sosok tokoh 

non-imajinatif, yaitu tokoh pembawa ajaran kebenaran bagi umat, yaitu 

Muhammad Saw. Perbedaan lain novel ini menceritakan sejarah Nabi Muhammad 

Saw dalam memperjuangkan agamanya, yaitu agama Islam. Kemudian oleh 

pengarang dalam karya sastra ini dikolaborasikan dengan tokoh imajinatif. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dengan kajian 

intertekstual: novel Muhammad sebagai transformasi dari sejarah Nabi 

Muhammad Saw. Penelitian ini akan difokuskan pada tokoh Muhammad Saw. 

Apabila disimak dan dijajarkan novel Muhammad dan Sirah Nabawiyah tentunya 

tampak persamaan-persamaan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw, dan 

tampak pula perbedaan tentang kelengkapan cerita dari novel Muhammad karya 

Tasaro GK sebagai transformasi dengan Sirah Nabawiyah sebagai hipogramnya.  

 Peneliti lebih memfokuskan perhatian pada peristiwa-peristiwa yang 

ditransformasikan di novel Muhammad karya Tasaro GK, dari teks Sirah 

Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury sebagai 

hipogramnya. Sebelum analisis tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tentunya 

penelitian tidak meninggalkan struktur yang membangun karya sastra tersebut. 

Seperti yang dinyatakan oleh Wahyuningtyas dan Santoso (2011:1-2) bahwa 

analisis struktur merupakan prioritas pertama sebelum diterapkannya analisis yang 

lain. Tanpa analisis struktural tersebut, kebulatan makna yang digali dari karya 

sastra tersebut tidak dapat ditangkap. Makna unsur-unsur karya sastra dapat 

ditangkap, dipahami sepenuhnya dan dinilai atas dasar pemahaman tempat dan 

fungsi unsur itu di dalam keseluruhan karya sastra.  

 Karya sastra yang bergenre novel, banyak unsur yang membangun sebuah 

cerita. Dalam analisis struktur ini dikonsentrasikan unsur-unsur alur, penokohan 

dan latar. Pemilihan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan isi cerita dan 

kepentingan fokus analisis, bahwa pengambilan unsur tersebut erat hubungannya 

dengan peristiwa-peristiwa yang ada dalam novel Muhammad karya Tasaro GK, 
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dari teks Sirah Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury 

sebagai hipogramnya. 

 Novel Muhammad adalah karya sastra baru, karya Tasaro GK yang mulai 

terbit (cetakan pertama) Maret 2010, dan peneliti menggunakannya sebagai bahan 

penelitian ini adalah buku cetakan keenam, Mei 2011. Sebagai hipogram adalah 

buku Sirah Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury dari 

India, pemenang lomba tentang Sirah Nabawiyah di Pakistan, yang diadakan oleh 

Rabithah Al-Alam Al-Islam. Kemudian buku Sirah Nabawiyah sebagai juara satu 

lomba penulisan sejarah Islam ini diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dan cetakan 

pertama pada bulan Agustus 1997, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 

Timur. Peneliti menggunakan buku dari Sirah Nabawiyah karya Syaikh 

Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury sebagai bahan penelitian ini adalah cetakan 

ketiga puluh tiga, Juli 2010.  

 

Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus 

terpancang. Sutopo (2006:139) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan penelitian kualitatif yang menyajikan temuannya dalam bentuk 

deskriptif kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa 

dan bagaimana sesuatu terjadi. Objek penelitian berupa struktur dan peristiwa 

dalam Novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan). Data dalam penelitian ini 

adalah berupa data lunak yang berwujud kata, kalimat, paragraf serta peristiwa 

yang diambil langsung dalam novel Muhammad karya Tasaro GK dan teks Sirah 

Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury. Teknik 

pengumpulan datanya yaitu dengan teknik simak catat, dan teknik pustaka. 

Adapun teknik validasi data menggunakan triangulasi teori. Analisis datanya 

melalui metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan 

pembacaan hermeneutik atau retroaktif. 
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Hasil dan Pembahasan  

Novel Muhammad (Lelaki Penggengam Hujan) merupakan karya sastra 

hasil resepsi dari seorang pengarang yang bernama Tasaro GK. Karya sastra 

tersebut mempunyai struktur cerita dua bagian. Khususnya struktur pada unsur 

tokoh sehingga penceritaan yang dilukiskan oleh pengarang mempunyai dua 

unsur alur. Unsur tokoh yang digunakan oleh pengarang menggunakan tokoh 

imajinatif dan nonimajinatif. Tokoh imajinatif diceritakan sendiri hingga akhir 

cerita. Tokoh nonimajinatif juga diceritakan sendiri hingga akhir cerita. Tokoh 

utama imajinatif dan nonimajinatif dalam cerita tersebut tidak pernah 

dipertemukan, tetapi pengarang menggunakan tokoh sampingan untuk menjalin 

alur cerita tersebut. 

Novel Muhammad merupakan novel perjalanan hidup seorang tokoh 

imajinatif untuk mencari sebuah kebenaran ajaran, yaitu melalui perjalanan ke 

Yatsrib, Madinah untuk bertemu manusia pembawa kebenaran, yaitu Muhammad 

sebagai tokoh nonimajinatif. Pengarang mengkolaborasikan unsur-unsur cerita 

menjadi sebuah struktur cerita yang khas. Ciri khas cerita tersebut tampak pada 

unsur tokoh nonimajinatif. Tokoh-tokoh tersebut diceritakan oleh pengarang 

sesuai dengan kebenaran dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Selanjutnya 

dijajarkan, dijalinkan, menjadi sebuah cerita campuran, antara imajinatif dan 

nonimajinatif. 

A. Struktur Novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan)  

1. Tema  

Tema merupakan gagasan, pandangan hidup pengarang untuk 

merefleksikan tentang kehidupan masyarakat menjadi sebuah karya kreatif, yaitu 

karya sastra. Tema mempunyai berbagai ragam yang dipilih dan ditentukan oleh 

pengarang sesuai dengan pandangan hidupnya. Tema dalam novel Muhammad 

(Lelaki Penggenggam Hujan), adalah sebuah perjalanan panjang dalam mencari 

kebenaran. Seorang tokoh cerita, Kashva, melakukan perjalanan mengarungi 

berbagai wilayah untuk mencari kebenaran sebuah ajaran. Keinginannya yang 
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kuat untuk melakukan perjalanan dengan tujuan akhir Yatsrib, Madinah. 

Pencarian seseorang yang diakui sebagai nabi, manusia pembawa kebenaran, 

pemimpin umat di dunia, manusia yang telah menaklukkan ajaran nenek moyang, 

menghancurkan berhala-berhala di Makkah, serta menghancurkan berhala yang 

berada di dalam Ka’bah.  

Sebelum menemui Sang Nabi, tokoh Kashva berkeinginan kuat untuk 

menemukan seseorang yang dianggap mengetahui semua makna dalam lembaran 

kitab Kuntap sukt yang selalu ia bawa. Terakhir perjalanan dalam pencarian 

adalah di daerah Tibet, tepatnya di sebuah Gunung Anymaqen. Orang yang 

menjadi sasaran pencarian adalah biksu Tashidelek. Meskipun biksu-biksu yang 

ada di Tibet, yang sedang melakukan kora dan yang sudah tinggal di sana 

bertahun-tahun tidak mengenal biksu yang bernama Tashidelek. Nama Tashidelek 

adalah nama yang tidak asing bagi semua biksu di Tibet, tapi Tashidelek bagi para 

biksu mempunyai arti beramallah.   

 

2. Tokoh dan Penokohan  

Penokohan merupakan pelukisan terhadap tokoh melalui watak atau sikap. 

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi untuk mengetahui karakter setiap tokoh, 

yaitu fisiologi, psikologi, dan sosiologi. Tokoh dalam novel Muhammad  terhitung 

banyak, berjumlah 82 tokoh. Tokoh imajinatif berjumlah 12 tokoh, serta tokoh 

nonimajinatif berjumlah 70 tokoh. Jadi, tokoh-tokoh yang ada dalam novel 

Muhammad didominasi oleh tokoh nonimajinatif. 

Semua tokoh yang ada dalam novel Muhammad, dalam penelitian ini akan 

diseleksi berdasarkan kepentingan penelitian, salah satunya tokoh-tokoh yang 

membentuk tema cerita serta tokoh-tokoh yang membentuk plot cerita. Tokoh 

tersebut berarti tokoh utama serta tokoh pembantu yang erat hubungannya dengan 

tokoh utama. Tokoh yang akan dibahas lebih dalam di antaranya, Raja Khosrou, 

Kashva, Mashya, Yim, Astu (tokoh imajinatif). Jadi, penelitian tokoh dan 

penokohan difokuskan pada tokoh imajinatif. Tokoh imajinatif dan nonimajinatif 
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dalam novel Muhammad tidak pernah di pertemukan. Tokoh nonimajinatif hanya 

dalam angan-angan tokoh imajinatif. Tokoh nonimajinatif  yang menjadi fokus 

cerita adalah Nabi Muhammad Saw. 

a. Tokoh Imajinatif 

Tokoh imajinatif menjadi dasar dalam penelitian sebuah karya sastra. 

Pengambilan tokoh sebagai penelitian dibuat skema, untuk memperjelas bahwa 

tokoh-tokoh tersebut dipentingkan dalam  penelitian. Skema itu menunjukkan 

hubungan antartokoh. Skema tersebut adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema: Tokoh dan Penokohan 

 

Raja Khosrou 
Persia

Kashva 
Ilmuwan 

Sastrawan 
(Sang Pemindai 

Protagonis 
(Tokoh 

Antagonis Dominasi karakter 
Pemarah, Jahat 

Dominasi karakter 
Pandai 

Tokoh Pembantu Yim 

Astu Tokoh Pembantu 

Mashya Tokoh Pembantu 

Pembantu Kashva di Kuil Sistan 
(Orang tua Mashya dan Astu) 

Pengawal perjalanan Kashva 
(Kakak Astu) 

Sahabat kecil Kashva di Kuil 
Sistan 

Dominasi karakter : Setia 

Dominasi karakter : Setia, pemberani

Dominasi karakter : cerdas 
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Skema di atas menggambarkan tokoh-tokoh imajinatif  yang dibahas 

dengan dimensi fisiologis, psikologis, serta sosiologis. Tokoh-tokoh tersebut di 

antaranya, Raja Khosrou, Kashva, Yim, Mashya, dan Astu. Tokoh Kashva sebagai 

tokoh protagonist, serta tokoh utama yang pandai dalam novel Muhammad. Raja 

Khosrou, penguasa di Persia yang pemarah dan jahat, sebagai tokoh protagonis. 

Sementara itu, Yim, Mashya, dan Astu adalah tokoh pembantu. Perjalanan 

Kashva sekaligus pelariannya disebabkan Raja Khosrou. Kashva dengan 

keberaniannya mengungkap di hadapan Raja Khosrou tentang Nabi baru yang 

akan mengubah Negara Persia dan sekitarnya menyebabkan Raja Khosrou marah. 

Kemarahan Raja Khosrou menyebabkan Kashva diasingkan di sebuah kuil, dan 

menjadi awal pelarian Kashva ke berbagai daerah. Pasukan Khosrou pun 

mengejar dan melakukan penyerangan di tempat-tempat pelarian Kashva.  

Selanjutnya, Yim yang setia adalah tokoh yang diindikasikan telah 

membantu Kashva dalam pelarian dari Kuil Gunung Sistan. Yim juga 

berpengaruh tentang ajaran dalam kitab Kuntap Sukt, tentang Nabi baru, yang 

membuat Kashva ingin mempelajari isi dari kitab Kuntap Sukt serta menemui 

Nabi baru tersebut. Mashya, putra Yim, merupakan tokoh pembantu yang setia 

dan pemberani serta sebagai penunjuk jalan Kashva selama perjalanan. Mashya 

mengawal Kashva atas perintah Yim. Astu, putra Yim, juga tokoh pembantu yang 

berpengaruh terhadap tokoh utama. Astu yang cerdas adalah teman remaja Kashva 

di Kuil Gunung Sistan, yang kemudian bertemu setelah dewasa di daerah Ghatas. 

Astu teman diskusi Kashva, dan membantu Kashva dalam menafsirkan lembaran 

Kuntap Sukt, tentang Nabi baru yang ada di Yatsrib. Ketiga tokoh pembantu 

tersebut tidak bisa lepas dari tokoh utama, Kashva, Raja Khosrou merupakan 

tokoh yang melawan tokoh utama, Kashva. 

 

b. Tokoh Nonimajinatif 

Tokoh nonimajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan) berjumlah 70 tokoh. Tokoh-tokoh tersebut dalam pembahasan akan 

diseleksi sesuai dengan kepentingan penelitian. Konsentrasi penelitian untuk 
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mengungkap struktur novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) khususnya 

tokoh dan penokohan tetap berfokus pada tokoh imajinatif, karena kepentingan 

dalam penelitian adalah penelitian karya sastra. Tetapi, tokoh dan penokohan 

dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) khususnya tokoh-tokoh 

nonimajinatif tetap tidak bisa dikesampingkan, karena tokoh-tokoh nonimajinatif 

tersebut juga mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh imajinatif novel 

Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan), meskipun antara tokoh imajinatif dan 

nonimajinatif tidak pernah dipertemukan. Tokoh-tokoh utama nonimajinatif yang 

akan dibahas meliputi Nabi Muhammad Saw dan Abu Sufyan, karena dalam 

pengkisahan tokoh nonimajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan), keduanya menjadi pusat penceritaan. Nabi Muhammad Saw adalah sosok 

manusia harapan semua umat, atau tokoh sentral dalam kisah nonimajinatif. Abu 

Sufyan adalah pemimpin kaum Quraisy yang menjadi penentang Nabi 

Muhammad Saw. Keduanya menjadi pokok cerita, meskipun juga ditampilkan 

peristiwa-peristiwa atau pun tokoh-tokoh yang lainnya.  

Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh nonimajinatif adalah tokoh yang 

menjadi pembicaraan tokoh-tokoh imajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan). Pembicaraan tokoh imajinatif tentang tokoh nonimajinatif 

tersebut dimunculkan dari awal hingga akhir, atau setiap bab yang mengkisahkan 

tentang tokoh imajinatif dipastikan isi pembicaraan tentang tokoh nonimajinatif, 

yaitu Lelaki Penggenggam Hujan, manusia pilahan Tuhan, manusia pembawa 

agama atau ajaran baru, Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, Nabi Muhammad 

Saw menjadi sentral dalam cerita nonimajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan). Penceritaan tentang Nabi Muhammad Saw digambarkan 

oleh pengarang dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan), sesuai 

dengan peristiwa-peristiwa nyata, meskipun tidak selengkap dengan yang ada 

dalam buku sejarah Nabi Muhammad Saw. 

Abu Sufyan merupakan pemimpin orang-orang Quraisy yang menentang 

Nabi Muhammad Saw. Penentangan kepada Nabi Muhammad Saw adalah 

penentangan tentang sebuah keyakinan. Ketidakterimaan tentang agama baru dan 
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lebih mempercayakan tentang ajaran nenek moyang atau leluhur. Meskipun Abu 

Sufyan akhirnya mengalami kekalahan dan harus mengakui kebenaran tentang 

ajaran baru yang dibawa oleh manusia pilihan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad 

Saw.  

Nabi Muhammad Saw adalah sosok manusia sempurna yang 

diperbincangkan oleh tokoh imajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan). Selanjutnya, Abu Sufyan adalah sosok manusia yang 

menjadi penentang utama dari kaum Quraisy, dalam kisah nonimajinatif, dalam 

novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan).  

Tokoh nonimajinatif selain Nabi Muhammad dan Abu Sufyan yang 

berperan dalam novel Muhammad Saw (Lelaki Penggenggam Hujan) adalah 

Khadijah (istri Nabi Muhammad Saw), Aisyah (istri Nabi Muhammad Saw), Ali, 

Utsman Bin Affan, Abu bakar, Salman, Umar, Nu’aim, Waraqah, Shafwan, Ja’far, 

Abu Thalib. Mereka adalah sahabat muslim yang memperjuangkan agama baru di 

tanah Arab. Sahabat Abu sufyan dari kaum Quraisy diantaranya Ikrimah, Hindun 

(istri Abu Sufyan), Abu jahal, Ubai. Mereka adalah kaum Quraisy Makkah yang 

menentang agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Pihak luar yang 

berpengaruh, diantaranya dari kaum Yahudi adalah Ka’ab dan Huyay, selanjutnya 

Raja Romawi Heraklius adalah pihak yang tidak menentang dengan kedatangan 

agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, sedangkan pihak penentang 

adalah Raja Kavadh dari Persia. 

 

3. Plot 

 Rangkaian peristiwa dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan) merupakan rangkaian peristiwa yang sangat panjang. Rangkaian peristiwa 

tersebut diperlihatkan dalam alur cerita yang tidak urut. Alur cerita dalam novel 

Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) berupa alur campuran. Alur cerita 

tersebut berbeda dengan alur cerita yang ada dalam karya sastra yang lainnya 

karena alur tersebut diperankan oleh tokoh-tokoh imajinatif dan nonimajinatif. 

Tokoh imajinatif adalah tokoh rekaan yang diciptakan oleh pengarang, yang tidak 
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disebut dalam teks hipogram. Tokoh nonimajinatif adalah tokoh nyata yang 

diceritakan di dalam teks hipogram. Tokoh imajinatif dan nonimajinatif dalam 

novel Muhammad tidak pernah bertemu. Tokoh nonimajinatif hanya sebagai 

bahan perbincangan tokoh imajinatif, meskipun tokoh nonimajinatif ditampilkan 

dengan cerita yang menurut pengarang dipentingkan. Peristiwa-peristiwa dalam 

novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) diklasifikasikan berdasarkan 

gagasan pokok per bab, untuk memperjelas dan mempermudah dalam 

menemukan rangkaian peristiwa serta peristiwa-peristiwa yang dimaksud. 

Analisis plot/alur/sjuzet, novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) diawali 

dengan pencarian motif-motif cerita, kemudian dilanjutkan dengan  fabula yaitu 

dengan menyusun peristiwa secara kronologis dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan) itu sendiri. Kemudian bagian akhir, yaitu sjuzet, dengan 

menyajikan motif-motif yang telah disusun secara artistik dalam hubungan sebab 

akibat. 

a. Motif  

Motif dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) dari bab satu 

dan dihubungkan  ke bab selanjutnya, hingga akhir tidak ditemukan urutan secara 

runtut tentang isi novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) karena urutan 

alur cerita tersebut oleh pengarang dibuat menjadi dua bagian. Bagian pertama 

alur cerita tentang perjalanan tokoh imajinatif, dan bagian kedua urutan cerita 

tentang perjalanan tokoh nonimajinatif. Selanjutnya alur cerita tersebut antara 

imajinatif dan nonimajinatif mulai bab awal hingga akhir diceritakan dengan 

model campuran. Misalnya, awal cerita diawali dengan cerita nonimajinatif, di 

bab selanjutnya diceritakan tentang cerita yang imajinatif. Meskipun antara tokoh 

imajinatif dan nonimajinatif dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan) tidak pernah bertemu, tetapi hubungan erat alur yang membangun dalam 

novel tersebut adalah pembicaraan tokoh imajinatif tentang tokoh nonimajinatif, 

serta harapan-harapan tokoh imajinatif untuk bisa bertemu dengan tokoh 

nonimajinatif, yaitu manusia pilihan Tuhan, pemimpin alam semesta. 

 



 

16 

 

b. Fabula 

Urutan cerita secara kronologis dalam penelitian ini dipisahkan antara 

kronologi cerita imajinatif dan nonimajinatif, yang selanjutnya dimunculkan 

peristiwa-peristiwa yang menghubungkan antara cerita imajinatif dan 

nonimajinatif. Berdasarkan cerita dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan) terdapat 68 bab yang terdiri dari 31 bab menceritakan tentang cerita 

imajinatif, 3 bab sebagai peristiwa atau cerita penghubung dan 35 bab 

menceritakan tentang cerita nonimajinatif. Penghubung cerita di atas ditunjukkan 

bab 1, 60, dan 64.  

 

c. Sjuzet 

Penyusunan cerita  dalam novel Muhammad oleh pengarang dibuat secara 

acak yang diindikasikan untuk membentuk sebuah cerita yang artistik. Cerita 

dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) terdiri dari 68 bab, yang 

berupa cerita campuran yaitu imajinatif dan nonimajinatif. Novel Muhammad 

(Lelaki Penggenggam Hujan) karya Tasaro GK diawali dengan sebuah pengantar. 

Inti dalam pengantar tersebut pengarang sengaja memberikan gambaran secara 

umum cerita dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan). Gambaran 

secara umum tersebut ditunjukkan di sebuah tempat atau diberbagai daerah yaitu 

Persia, Tibet, Mesir, India, Pelabuhan Barus, dan Makkah. Inti dari pengantar 

tersebut adalah membicarakan sosok manusia mulia yang akan datang di muka 

bumi atau nabi baru. Gambaran secara umum tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pinggir kota Isfahan, Persia sebuah perbincangan tentang kelahiran Asvat-

Ereta (Nabi baru). 

2. Danau Zhaling, kaki gunung Anymaqen, Tibet sebuah perbincangan 

tentang kelahiran Buddha Maitreya (Nabi baru). 

3. Tengah gurun, sebelah barat Laut Merah, Mesir, seorang nasrani yang 

mempelajari naskah kuno yang membicarakan tentang kebangkitan Bar 

Nasha (Nabi Baru). 
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4. Lembah Narmada, India, seorang guru bersama tujuh muridnya yang 

sedang meramalkan tentang datangnya Malecha Dharma (Nabi baru). 

5. Pelabuhan Barus, sebuah perbincangan tentang datangnya manusia mulia 

(Nabi baru). 

Bukit Tsur, Makkah, yaitu tentang perjalanan lelaki mulia meninggalkan 

Makkah (Nabi baru). 

 

4. Latar Novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) 

Latar dalam karya sastra diwujudkan berupa tempat kejadian, waktu 

kejadian, serta suasana kejadian. Latar dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan) didominasi dan berpusat pada tempat kejadian. Latar 

tempat menjadi konsentrasi dalam karya sastra ini, pengarang menyesuaikan 

dengan tema yang diambil, yaitu sebuah perjalanan hidup seorang tokoh yang 

harus melakukan misi perjalanan jauh, dengan menempuh berbagai daerah. Cerita 

diawali dengan latar tempat di Suriah, kemudian tokoh memulai perjalanan dari 

Persia menuju Gathas, Perbatasan (India), berakhir di Tibet. Selanjutnya di akhir 

cerita sang tokoh mempunyai rencana perjalanan menuju Suriah, keinginan 

bertemu dengan sahabat penanya, dan terakhir ke Yatsrib, Madinah, untuk 

bertemu dengan orang pembawa kebenaran, pemimpin umat di dunia.   

Latar tempat tersebut digunakan pengarang sebagai cerita para tokoh 

imajinatif, sedangkan tokoh nonimajinatif dalam novel Muhammad menggunakan 

latar tempat Makkah dan Madinah. Latar tempat tersebut adalah latar tempat 

secara umum, seperti disebutkan sebuah wilayah Suriah, Persia, Gathas, 

Perbatasan (India), Tibet, Makkah, serta Madinah. 

 

Transformasi Peristiwa-peristiwa Penting dalam Novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan)  

Dalam penelitian ini, kajian interteks yang dilakukan adalah perubahan 

dari jenis karya nonsastra menjadi karya sastra. Teks nonsastra tersebut adalah 

Sirah Nabawiyah karya Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury yang menjadi 
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hipogram. Teks tersebut berisi tentang sejarah Nabi Muhammad Saw. Kemudian 

teks karya sastra yang menjadi transformasi adalah novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan) karya Tasaro GK. Karya sastra yang berisi tentang sejarah 

Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh nonimajinasi tanpa meninggalkan cerita 

aslinya yang dikolaborasikan dengan totoh-tokoh imajinasi.  

Pengarang menciptakan sebuah karya sastra mempunyai harapan-harapan 

yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat pembaca. Penciptaan sebuah 

karya sastra oleh pengarang pun didasari oleh karya-karya terdahulu. Pengarang 

mengolah karya terdahulu dengan gaya imajinasinya sendiri. Karya terdahulu 

sebagai hipogram ditransformasikan menjadi sebuah karya sastra baru yang 

dikembangkan, atau hanya sekadar perubahan unsur cerita, tetapi isinya sama. 

Transformasi tersebut diciptakan oleh pengarang menjadi sebuah karya sastra baru 

tidak harus berdasar pada karya sastra terdahulu sebagai hipogramnya atau tidak 

harus didasari dari karya fiksi, tetapi transformasi tersebut bisa berdasarkan dari 

nonfiksi atau lingkungan sebagai hipogramnya.  

Novel Muhammad karya Tasaro GK adalah sebuah transformasi dari teks 

Sirah Nabawiyah, atau sejarah Nabi Muhammad Saw yang merupakan teks 

nonfiksi. Karya sastra yang bergenre novel, karya Tasaro GK yang berjudul 

Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) merupakan salah satu contoh 

transformasi dari teks nonfiksi sebagai hipogramnya, yaitu teks Sirah Nabawiyah 

karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri.  

Hipogram merupakan sebuah karya fiksi atau nonfiksi yang akan 

ditransformasikan oleh pengarang ke karya yang lain. Jenis hipogram yang 

dipakai dalam novel ini adalah hipogram ekspansi, yaitu perluasan atau 

pengembangan karya. Teks Sirah Nabawiyah merupakan teks yang berisi tentang 

sejarah dan peristiwa-peristiwa tentang Nabi Muhammad Saw. Novel Muhammad 

sebagai transformasi merupakan hasil pengembangan dari teks Sirah Nabawiyah. 

Meskipun novel Muhammad sebagai transformasi dari teks Sirah Nabawiyah 

sebagai hipogramnya, pengarang dalam menciptakan karya sastranya tidak 

mengubah isi kandungan dari teks Sirah Nabawiyah sebagai tempat pijakannya. 
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Tampak dalam karya sastra tersebut pengarang mengembangkan atau memperluas 

dari segi unsur-unsur ceritanya tanpa mengubah isi teks hipogramnya. Salah satu 

contoh unsur pokok adalah tentang tokoh cerita. Tokoh dalam karya sastra 

tersebut, tokoh fiksi diciptakan oleh pengarang menjadi tokoh yang berdiri 

sendiri, tanpa ada pertemuan atau bahkan konflik dengan tokoh yang ada dalam 

teks nonfiksi. Jadi, karya sastra tersebut adalah pengembangan atau perluasan 

dengan menggunakan unsur tokoh imajinatif, yang dikembangkan menjadi sebuah 

alur cerita yang berdiri sendiri, meskipun dalam alur cerita tersebut diceritakan 

dengan menghubungkan unsur tokoh antara tokoh imajinatif dan nonimajinatif. 

Pengarang berusaha mengkolaborasikan unsur imajinatif dan nonimajinatif 

tersebut seolah-olah menjadi satu-kesatuan cerita, tetapi pengarang tampak 

menunjukkan isi kandungan dari unsur nonfiksi menjadi sebuah teks pendamping 

dari teks imajinatif yang diciptakan oleh pengarang. Unsur imajinatif  tampak 

tidak pernah dipertemukan dengan unsur nonimajinatif, tetapi dalam penceritaan 

unsur imajinatif selalu membicarakan unsur nonimajinatif, yang berisi tentang 

sebuah harapan dan cita-cita. 

Penelitian tentang peristiwa-peristiwa penting Nabi Muhammad Saw, 

dalam Novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) sebagai transformasi 

menemukan 12 peristiwa transformasi dari teks Sirah Nabawiyah sebagai 

hipogramnya. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: 

1) transformasi peristiwa Bahira Sang Rahib, 

2) transformasi peristiwa tersiarnya kabar kematian Rasulullah dan 

pengaruhnya terhadap peperangan;  

3) transformasi peristiwa terbunuhnya Ubay bin Khalaf;  

4) transformasi peristiwa terbunuhnya Singa Allah Hamzah bin Abdul-

Muththalib;  

5) transformasi peristiwa menghimpun jasad para syuhada dan 

menguburkannya;  

6) transformasi peristiwa menikah dengan Khadijah;  

7) transformasi peristiwa Jibril turun membawa wahyu;  
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8) transformasi peristiwa Rasulullah dan Waraqah;  

9) transformasi peristiwa Umar bin Al-Kaththab masuk Islam;  

10) transformasi peristiwa kematian Abu Thalib;  

11) Transformasi peristiwa korespondensi dengan beberapa raja;  

12) Transformasi peristiwa Heraklius dan Abu Sufyan;  

Peristiwa-peristiwa di atas adalah peristiwa dari teks Sirah Nabawiyah 

yang ditransformasikan ke dalam novel Muhammad  karya Tasaro GK. Di 

samping itu, penelitian ini menemukan tujuh peristiwa tentang Nabi Muhammad 

Saw yang terdapat dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan), tetapi 

tidak terdapat di dalam teks Sirah Nabawiyah. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1) peristiwa perang dengan pembuatan sebuah parit 

2) peristiwa Nu’aim masuk Islam 

3) peristiwa badai dan hujan 

4) peristiwa rencana perjalanan Nabi Muhammad Saw ziarah ke Makkah 

5) peristiwa ketidakpercayaan ubai terhadap kenabian Nabi Muhammad Saw 

6) peristiwa perjanjian pihak muslim dan Quraisy 

7) peristiwa keislaman orang-orang Makkah 

 

Simpulan 

Novel Muhammad merupakan novel perjalanan hidup seorang tokoh 

imajinatif untuk mencari sebuah kebenaran ajaran, yaitu melalui perjalanan ke 

Yatsrib, Madinah, untuk bertemu manusia pembawa kebenaran, yaitu Muhammad 

sebagai tokoh nonimajinati. Tema dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan), adalah sebuah perjalanan panjang dalam mencari kebenaran. Seorang 

tokoh cerita, Kashva, melakukan perjalanan mengarungi berbagai wilayah untuk 

mencari kebenaran sebuah ajaran.  

Penokohan merupakan pelukisan terhadap tokoh melalui watak atau sikap. 

Pembahasan tokoh imajinatif menggunakan tiga dimensi untuk mengetahui 

karakter setiap tokoh, yaitu fisiologi, psikologi, dan sosiologi. Pembahasan tokoh 
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nonimajinatif dilakukan secara berbeda dengan pembahasan tokoh imajinatif. 

Pembahasan tokoh nonimajinatif dititikberatkan kepada perilaku karena karya ini 

mengedepankan tentang perilaku benar dan salah. Selanjutnya, alur cerita dalam 

novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) berupa alur campuran. Alur 

cerita tersebut berbeda dengan alur cerita yang ada dalam karya sastra yang 

lainnya karena alur tersebut diperankan oleh tokoh-tokoh imajinatif dan 

nonimajinatif.  

Pembahasan plot/alur/suzjet, novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 

Hujan) diawali dengan pencarian motif-motif cerita, kemudian dilanjutkan dengan  

fabula yaitu dengan menyusun peristiwa seperti apa adanya. Bagian akhir, yaitu 

suzjet, dengan menyajikan motif-motif yang telah disusun secara artistik dalam 

hubungan sebab akibat. 

Latar dalam karya sastra diwujudkan berupa tempat kejadian, waktu 

kejadian, serta suasana kejadian. Latar dalam novel Muhammad (Lelaki 

Penggenggam Hujan) didominasi dan berpusat pada tempat kejadian. Latar 

tempat menjadi konsentrasi dalam karya sastra ini, pengarang menyesuaikan 

dengan tema yang diambil, yaitu sebuah perjalanan hidup seorang tokoh yang 

harus melakukan misi perjalanan jauh, dengan menempuh perjalanan ke berbagai 

daerah. Pembahasan latar tempat dilanjutkan dengan latar waktu dan latar suasana 

yang mendukung cerita. 

Novel Muhammad karya Tasaro GK adalah sebuah transformasi dari teks 

Sirah Nabawiyah, atau sejarah Nabi Muhammad Saw yang merupakan teks 

nonfiksi. Karya sastra yang bergenre novel, karya Tasaro GK yang berjudul 

Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) ini merupakan salah satu contoh 

transformasi yang berasal dari teks nonfiksi, sebagai hipogramnya adalah teks 

Sirah Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. Bentuk 

transformasi tersebut berupa peristiwa-peristiwa penting Nabi Muhammad Saw. 

Peristiwa-peristiwa penting yang ditransformasikan diantaranya: 
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1. Transformasi peristiwa Bahira Sang Rahib. 

2. Transformasi peristiwa tersiarnya kabar kematian Rasulullah dan 

pengaruhnya terhadap peperangan. 

3. Transformasi peristiwa terbunuhnya Ubay bin Khalaf. 

4. Transformasi peristiwa terbunuhnya Singa Allah Hamzah bin Abdul-

Muththalib. 

5. Transformasi peristiwa menghimpun jasad para syuhada dan 

menguburkannya. 

6. Transformasi peristiwa menikah dengan Khadijah. 

7. Transformasi peristiwa Jibril turun membawa wahyu. 

8. Transformasi peristiwa Rasulullah dan Waraqah. 

9. Transformasi peristiwa Umar bin Al-Kaththab masuk Islam. 

10. Transformasi peristiwa kematian Abu Thalib. 

11. Transformasi peristiwa korespondensi dengan beberapa raja. 

12. Transformasi peristiwa Heraklius dan Abu Sufyan. 

Peristiwa-peristiwa di atas adalah peristiwa dari teks Sirah Nabawiyah 

yang ditransformasikan ke dalam novel Muhammad  karya Tasaro GK. Di 

samping itu, penelitian ini menemukan tujuh peristiwa tentang Nabi Muhammad 

Saw yang terdapat dalam novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan), tetapi 

tidak terdapat di dalam teks Sirah Nabawiyah. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1) peristiwa perang dengan pembuatan ceruk tanah 

2) peristiwa Nu’aim masuk Islam 

3) peristiwa badai dan hujan 

4) peristiwa rencana perjalanan Nabi Muhammad Saw ziarah ke Makkah 

5) peristiwa ketidakpercayaan ubai terhadap kenabian Nabi Muhammad Saw 

6) peristiwa perjanjian pihak muslim dan Quraisy 

7) peristiwa keislaman orang-orang Makkah 
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