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ASPEK RELIGIUS DALAM NOVEL MENARA CINTA KARYA      
WIDURI R. AL FATH: TINJAUAN SEMIOTIK DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Winda Lestariningsih, A310100055, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2015, 141 halaman. 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 
Widuri R. Al Fath pengarang novel Menara Cinta, (2) mendeskripsikan struktur 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath, (3) mendeskripsikan aspek religius 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath dengan tinjauan semiotik, dan (4) 
memaparkan implementasi aspek religius novel Menara Cinta sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian berupa aspek religius dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al 
Fath. Data penelitian ini adalah kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel 
Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil analisis data sebagai berikut. (1) latar sosio-historis Widuri R. 
Al Fath lahir tanggal 7 Mei 1983 di Tangerang, (2) struktur novel Menara Cinta 
karya Widuri R. Al Fath  dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. Tema 
novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath yaitu kehidupan yang dilandasi oleh 
kebudayaan agama Islam modern, alur yang digunakan adalah alur maju 
progresif, tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Zalfa, Ika, Arizona, Pak Dik, Ibu, 
dan Farhani, latar tempat Menara Cinta adalah Masjid Al Mukhlishin, Banten, 
Cibolegor, Jakarta, Tangerang, dan Kutoarjo, latar waktu sekitar tahun 2003-2010, 
dan latar sosial adalah kehidupan seorang muslimah yang memiliki ketaatan 
terhadap Allah Swt. (3) analisis aspek religius dalam novel Menara Cinta 
menemukan dua aspek yaitu sikap ikhlas dan sikap pasrah, dan (4) implementasi 
aspek religius dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath ini dapat 
diimplementasikan pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas XI semester 
1 (gasal). 
 
Kata Kunci: Novel Menara Cinta, aspek religius, semiotik, dan implementasinya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

.  
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A. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil dari imajinasi pengarang yang 

disuguhkan ke dalam suatu wadah dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya. karya sastra merupakan luapan emosi yang ditulis secara 

sengaja oleh seorang pengarang, pikiran-pikiran yang ditulis bisa dari 

kehidupan di masyarakat atau pengalaman yang dialami oleh pengarang 

novel tersebut. 

Novel diartikan sebagai suatu karangan atau karya sastra yang lebih 

pendek dari pada roman, tetapi jauh lebih panjang dari pada cerita pendek, 

yang isinya hanya mengungkapkan suatu kejadian yang penting, menarik 

dari kehidupan seseorang (dari suatu episode kehidupan seseorang) secara 

singkat dan yang pokok-pokok saja. Juga perwatakan pelaku-pelakunya 

digambarkan secara garis besar saja, tidak sampai pada masalah yang 

sekecil-kecilnya. Kejadian yang digambarkan itu mengandung suatu 

konflik jiwa  yang mengakibatkan adanya perubahan nasib (Santoso dan 

Wahyuningtyas,2010:46). 

Novel ataupun karya sastra lain pada dasarnya tidak memiliki nilai 

positif atau negative yang dapat menpengaruhi pikiran pembaca, karena 

penilaian tersebut ada dalam pikiran pembaca itu sendiri dan tergantung 

bagaimana menyikapi karya sastra tersebut. Sehubungan dengan hal 

tersebut peneliti ingin mengkaji novel yang berjudul Menara Cinta karya 

Widuri R. Alfath yang merupakan sebuah novel pembangun jiwa yang di 

dalamnya terkandung ajaran agama yang sesuai syariat Islam tanpa 

meninggalkan segi estetikannya.  

Nilai-nilai islami yang terdapat dalam novel Menara Cinta karya  

Widuri R. Al Fath tidak secara eksplisit ditunjukan dalam bentuk 

kebudayaan atau kehidupan sosial yang diceritakan, ada tanda-tanda 

keagamaan yang tidak dapat dengan mudah untuk dipahami. Permasalahan 

ini menjadi dorongan bagi peneliti untuk mengangkat keterkaitan antara 

nilai keagamaan yang secara implisit terdapat pada tanda-tanda yang 

penulis secara sadar atau tidak sadar menjadikan tanda-tanda itu menjadi 
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jalinan cerita di dalam novelnya.Penjelasan di atas berkaitan dengan alasan 

peneliti menganalisis aspek religius dengan tinjauan semiotik. 

Novel Menara Cinta ini mampu menghipnotis pembaca untuk ikut 

larut dalam kehidupan yang dialami oleh Zalfa, sehingga pembaca dapat 

mengimajinasi bagaimana sikap religius yang dialami oleh tokoh 

Zalfa.Akan lebih menarik lagi jika novel menara Cinta karya Widuri R. Al 

Fath dianalisis aspek religius yang dialami oleh tokoh Zalfa dalam cerita 

ini.Pendekatan semiotic merupakan salah satu alat yang tepat untuk 

digunakan dalam menganalisis aspek religius yang ada di dalam novel 

Menara Cinta. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melihat lebih dalam 

mengenai aspek religius dalam novel Menara Cintakarya Widuri R. Al 

Fath dengan menggunakan tinjauan semiotik dan implementasi sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

(1) bagaimana latar sosio-historis pengarang dalam novel Menara Cinta 

karya Widuri R. Al Fath, (2) bagaimana struktur yang membangun novel 

Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath, (3) bagaimana aspek religius 

dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath ditinjau dari semiotik, 

(4) bagaimana implementasi analisis aspek religius dalam pembelajaran 

sastra di SMA.  

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 

pengarang dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath, (2) 

mendeskripsikan struktur yang membangun novel Menara Cinta karya 

Widuri R. Al Fath ditinjau dari semiotik, (4) mendeskripsikan 

implementasi analisis aspek religius dalam novel Menara Cintasebagai 

pembelajaran sastra di SMA. 

Semiotika adalah ilmu tanda; istilah tersebut berasal dari kata Yunani 

semeion yang berarti “tanda”.Segala sesuatu dapat menjadi tanda.Ahli 

filsafat Amerika, Charles Sanders Pierce, menegaskan bahwa kita hanya 

dapat berfikir dengan sarana tanda. Sudah pasti bahwa tanpa tanda kita 
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tidak dapat berkomunikasi, (Sudjiman dan Zoest, 1996:vii). Tanda adalah 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, 

pikiran, perasaan, gagasan dan lain-lain. Dalam pengertian yang luas 

semiotik berarti studi sistematis mengenai produksi dan interprestasi 

tanda,bagaimana kerjanya, dan apa manfaatnya terhadap kehidupan 

manusia (Ratna, 2007:97). 

Menurut Piaget (dalam Al-Ma’ruf, 2010:20) Strukturalisme 

merupakan semua doktrin atau metode yang dengan suatu tahap abstraksi 

tertentu menganggap objek studinya bukan hanya sekedar sekumpulan 

unsur yang terpisah-pisah, melainkan suatu gabungan unsur-unsur yang 

berhubungan satu sama lain, sehingga yang satu tergantung pada yang lain 

dan hanya dapat didefinisikan dalam dan oleh hubungan perpadanan dan 

pertentangan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu keseluruhan. 

Struktur pembangun novel menurut Stanton (2007:22-46) yaitu tema, 

fakta-fakta cerita (tokoh, alur, latar), sarana sastra (judul, sudut pandang, 

gaya dan tone, simbolisme, dan ironi di dalam karya sastra). 

Mangunwijaya (1982:11-12) agama lebih menunjuk kepada 

kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau kepada “Dunia Atas” dalam 

aspeknya yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, 

serta keseluruhan organisasi tafsir Alkitab dan sebagainya yang 

melingkupi segi-segi kemasyarakatan (Gesselschaft, bahasa Jerman). 

Religiositas lebih melihat aspek yang “di dalam lubuk hati”, riak getaran 

hati nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang 

lain, karena menapaskan intimitas jiwa, “du Coeur” dalam arti pascal, 

yakni cita rasa yang mencangku totalitas (termasuk rasio dan manusiawi) 

kedalaman si pribadi manusia.Dan karena itu, pada dasarnya religiositas 

mengatasi, atau lebih dalam dari agama yang tampak, formal, 

resmi.Religiositas lebih bergerak dalam tata paguyuban (Gemeinschaft) 

yang cirinya lebih intim.Ada yang tidak beragama, tetapi cita rasanya, 

sikap, dan tindakannya sehari-hari pada hakekatnya religius. 

Mangunwijaya (1982:11-12) 
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Pentingnya sebuah pembelajaran sastra di sekolah tidak lepas dari 

berbagai fungsi dasar sastra yang sebagaimana dijelaskan Lazar (dalam 

Al-Ma’ruf, 2007:65-66), bahwa fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat untuk 

merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan intelektual dan emosional dalam pelajaran 

bahasa; (3) sebagai alat untuk stimulasi dalam pemerolehan kemampuan 

berbahasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana pembelajaran sastra 

memiliki fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan kultural. 

Adapun fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar (dalam Al-

Ma’ruf, 2007:65-66) adalah: (1) motivasi siswa dalam menyerap ekspresi 

bahasa; (2) alat simulative dalam language acquisition; (3) media dalam 

memahami budaya masyarakat; (4) alat pengembangan kemampuan 

interpretative; dan (5) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya 

(educating the whole person). 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis dalam penelitian dalam  penelitian ini adalah  kualitatif 

deskriptif, dengan strategi  studi kasus terpancang (embedded research) 

dan studi kasus (case study). Data penelitian berupa data yang berwujud 

kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel Menara Cinta karya 

Widuri R. Al Fath yang berkaitan dengan aspek religius. Objek dalam 

penelitian adalah Aspek Religius dalam novel Menara Cinta karya Widuri 

R. Al Fath. sumber data primer yaitu teks novel Menara Cinta karya 

Widuri R. Al Fath terbitan Erlangga, tahun 2013, dan tebal 275 halaman 

dandata sekunder dalam penelitian ini adalah Biografi Widuri R. Al Fath 

dari internet.  

Data-data kulaitatif tersebut dikumpulkan dengan menggunakan 

teknii teknik pustaka,simak, dan catat. Teknik validasi data dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi teori. Teknik untuk menganalisis novel Menara 
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Cinta menggunakan metode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Sosio-Historis Pengarang 

a.  Riwayat Hidup Widuri R. Al Fath 

Widuri R. Al Fath yang sering dipanggil dengan sebutan 

nama Widuri Lahir pada tanggal 07 Mei 1983 kota Tangerang 

merupakan putri tunggal pasangan Sudiman (Alm.) dan Supriati, 

wanita yang mengabdikan dirinya untuk mengasuh dan 

menanamkan nilai-nilai keilmuan sejak kecil. Widuri seorang 

penulis novel berbahasa Indonesia.Ia terlahir dalam kondisi yang 

sederhana dan penanaman pendidikan agama sejak masih di 

bangku sekolah dasar. Widuri lulusan STP (Sekolah Tinggi 

Pariwisata) Sahid Jakarta tahun 2005 dan langsung melanjutkan 

program Pasca Sarjana di Universitas Sahid Jakarta Program 

Beasiswa DIKNAS tahun 2006-2008. Saat ini bergiat dalam 

kegiatan sosial keagamaan di Yayasan Media Amal Islami (MAI) 

Jakarta yang fokus pada Pembinaan anak yatim dan kaum 

bawah.Bersama dengan Ustadz H. Aslih Ridwan, MA ketua GPMI 

(Gerakan Persatuan Muslim Indonesia) membangun umat, bukan 

hanya dari segi pendidikan tapi juga pemberdayaan ekonomi.Selain 

itu, tugas sebagai dosen di AKPAR (Akademi Pariwisata) GSP 

Internasional Jakarta selalu bisa selaras dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai istri dari Ahmad Aliudin (Al Fath, 2004:150). 

b. Ciri Khas Kesusastraan  

Ciri khas Widuri R. Al Fath di antaranya (1) menggunakan 

bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dalam karyanya, (2) 

menggambarkan masalah cinta pada karya puisinya, (3) 

menggambarkan sisi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam karyanya. 
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2. Analisis Struktural dalam Novel Menara Cinta karya Widuri R. Al 

Fath. 

a. Tema  

Tema dalam novel Menara Cinta  karya Widuri R. Al Fath 

yaitu, “kehidupan yang dilandasi oleh kebudayaan agama islam 

modern’’. Karya sastra yang dihasilkan Widuri R. Al Fath 

menggambarkan tentang perjalanan kehidupan seorang wanita 

muslim dalam menemukan dan memperjuangkan lelaki yang 

dicintainya,  Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Arizona dan Zalfa tersenyum bersamaan. Ya ampun, 
pesonanya memang tak bisa dielakkan, bisik Zalfa dalam 
hati. Ketika sadar, ia langsung mengucap istighfar. 
Semestinya, kan, ia menundukkan pandangan, bukan 
malah memujinya dalam hati. Senyumnya langsung 
hilang. Zalfa tersenyum kecut mengusir Arizona dari 
depan matanya. Arizona langsung berlalu sambil tetap 
tersenyum. Istighfar, Zalfa. Maafin aku, ya Allah. 
Khilaf…(hlm. 45). 

 
Kutipan di atas menunjukkan budaya islam yang dalam 

ajaranya antara wanita dan lelaki tidak boleh saling berpandangan, 

penulis menggambarkan ajaran islam ke dalam pola pikir tokohnya 

yang moderen. Menunjukkan pengetahuan ajaran islam mengenai 

budaya berinteraksi yang baik dan benar antara seorang wanita 

wanita dan lelaki. 

 
b. Alur 

Stanton (2007:26), secara umum alur merupakan rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita.Istilah alur biasanya terbatas 

pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa 

kausal merupakan peritiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan 

berpengaruh pada keseluruhan karya.  

 



7 
 

1) Tahap penyituasian (situation) 

Tahap penyituasin diawali dengan Ibu Zalfa yang 

mengisahkan proses kelahiran Zalfa yang ditandai dengan gejala 

alam dan perhitungan hari yang diyakini mempengaruhi sifat 

Zalfa. Awal kisah menceritakan mengenai orang terdekat Zalfa 

yaitu Ika dan pak Dik. Tahap penyituasian dalam novel Menara 

Cinta.Hal tersebut dapat dilihat dalam kitipan sebagai berikut. 

Kata Ibu, Zalfa lahir pada hari sabtu, dan elemen alam 
yang menaunginya adalah awan. Jadi tidsak heran kalau 
Zalfa mudah sekali berubah. Dalam hitungnan menit ia bisa 
menangis, tapi semenit kemudian ia bisa tertawa (hlm. 27). 
 
Terkadang, sekalipun mereka dibesarkan bersama, Ika 
benar-benar tidak paham seperti apa Zalfa sebenarnya. 
Dalam hidupnya terlalu banyak kejutan. Mungkin 
ksarena ia berbeda dari bayi kebanyakan yang lahir di usia 
sembilan bulan sepuluh hari. Sementara Zalfa, dua belas 
bulan baru lahir ke dunia ini. Ika berfikit\r Zalfa begitu 
aneh karena mungkin terlalu banyak minum air ketuban 
ketika di dalam kandungan (hlm. 28). 
 
Pak Dik,  sang guru idola yang selalu pasang badan 
buat zalfa dan Ika. Kesibukan Zalfa sering membuatnya 
rindu mendengarkan tausyiyah Pak Dik menjelang berbuka 
puasa, menatap mata Pak Dik yang teduh dan damai, 
mendengarkan kata-katanya yang bijaksana dan penuh 
kasih sayang (hlm. 31). 
 
Kutipan di atas pada novel Menara Cinta menceritakan 

awal kelahiran dari tokoh utama dan orang-orang terdekat Zalfa 

yaitu Ibu Zalfa, Ika sebagai sepupu, dan pak Dik seorang guru 

agama yang selalu pasang badan  untuk Zalfa dan Ikia jika mereka 

mendapatkan masalah dengan keluarganya.  

2) Tahap pemunculan konflik (generating circumstance) 

Pemunculan konflik dimulai dengan kedekatan yang tidak 

disengaja anatara Zalfa dan Arizona dari mulai  Zalfa yang curi-

curi pandang terhadap Arizona pada  saat melakukan ekspedisi ke 
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pedalaman Badui. Tahap pemunculan konflik dalam novel 

Menara Cinta dapat dilihat sebagai berikut. 

Arizona dan Zalfa tersenyum bersamaan.Ya ampun, 
pesonanya memang tak bisa dielakkan, bisik Zalfa 
dalam hati. Ketika sadar, ia langsung mengucapkan 
istighfar. Semestinyakan, ia menundukkan pandangan, 
bukan malah memujinya dalam hati (hlm. 45). 
 
“Nggak lucu, ar!Aku seorang akhwat, dan kamu 
ikhwan1 nngak pantas kamu berbuat seperti itu!” 
Emosi Zalfa meluap, tapi tetap menjaga agar tidak 
menarik perhatian yang lain. beberapa peserta sempat 
menoleh ke arahnya, termasuk gadis yang sejak tadi 
bersama Arizona. gadis itu menatap sinis ke Zalfa (hlm. 
58). 
 
Kutipan dari novel Menara Cinta di atas menunjukkan 

pemunculan konflik dari tokoh utamanya, dimulai saat Zalfa 

mulai tertarik dan dekat dengan Arizona.Kedekatan anatara Zalfa 

dan Arizona dapat di lihat dari arizona yang mencoba menggoda 

Zalfa.  

3) Tahap peningkatan konflik  (rising action) 

Tahap peningkatan konflik dalam novel Menara Cinta 

dimulai ketika Arizona meminta untuk meninggalkannya dan 

meminta Zalfa menikah dengan pilihan ibu Zalfa.Tahap 

peningakatan konflik dalam novel Menara Cinta dapat di lihat 

sebagai berkut. 

“Nggak, Fa. Aku sadar diri sekarang. Aku memang 
menyayangimu, tapi aku tahu ada orang lain yang 
lebih menyanagimu, dan aku sadar diri siapa aku dan 
siapa kamu”. Arizona menghempaskan pandangannya 
jauh ke arah lalu lintas yang mulai kembali lengang. 
Sesekali ditelannya ludah yang terasa pahit melewari 
tenggorokan (hlm. 237). 
 

Kutipan di atas menceritakan tahap konflik antara Arizona 

dan Zalfa, keadaan ketika Arizona menggungkapkan isi hatinya. 

Arizona memang menyayangi Zalfa, tapi Arizona sadar ada yang 
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lebih menyayanginya, Arizona juga menbedakan antara keadaan 

dirinya yang telah duda dan Zalfa yang masih dapat memiliki 

orang yang lebih baik darinya. Pengakuan Arizona tersebut 

sebenarnya sesuatu yang berbeda dari keinginanya.  

4) Tahap klimaks (climax) 

Tahap klimaks konflik dalam novel Menara Cinta dimulai 

ketika tidak mendapatkan restu dari ibu Zalfa untuk menikah 

dengan Arizona.Tahap Klimaks konflik dalam novel Menara 

Cinta dapat dilihat sebagai berkut. 

“Ibu tidak mau anak ibu jadi perawan tua, 

Zalfa!Sebenarnya ibu juga berat menerima Malik, tapi 

kalau harus menerima duda itu, Ibu tidak akan pernah 

sudi!”(hlm. 261). 

Tahap klimaks konflik dapat dilihat dari kutipan di atas, 

keadaan bagaimana ibu Zalfa tidak merestui Zalfa untuk menikah 

dengan Arizona.  

5) Tahap penyelesaian (denouement) 

Tahap penyelesaian dalam novel Menara Cinta ditemukan 

pada saat uak Zalfa datang ke kamarnya dan berbicara sambil 

menasehati Zalfa. 

Fa, ibumu melakukan itu semua bukan karena tidak 

sayang sama Zalfa. Karean terlalu sayang sama Zalfa, 

makanya ibu tidak mau Zalfa memilih orang yang 

salah. Mama sedih melihat kalian (hlm. 262). 

Kutipan di atas menunjukan bagaimana situasi akhir dari 

perjalanan cinta Zalfa untuk mendapatkan pujaan hatinya. Uak 

Zalfa yang mempunyai alasan mengenai baik buruknya pilihan 

hidup Zalfa kelak. 

Alur dalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath 

menggunakan alur maju (Progresif), karena Cerita dimulai dari 

tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, 
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konflik mencapai klimaks, dan penyesuaian. Dapat berbentuk 

skema digambarkan sebagai berikut. 

A  B C D E 

Keterangan : 

A. Tahap penyituasian (Situation) 

B. Tahap pemunculan konflik (Generating Circumstance),  

C. Tahap peningkatan konflik (Rising Action) 

D. Tahap Klimaks (Climax)  

E. Tahap Penyelesaian (Denouvement) 

c. Penokohan  

Tokoh utamadalam novel Menara Cinta karya Widuri R. Al 

Fath adalah Zalfa.Ika, (Sepupu Zalfa), Arizona, Pak Dik, Ibu (ibu 

Zalfa), dan Farhani merupakan tokoh tambahan. 

d. Latar  

Latar tempat yang digunakan dalam novel Menara Cinta 

karya Widuri R. Al Fath terjadi dibeberapa tempat, yaitu Masjid Al 

Mukhlishin, Banten, Ciboleger, Jakarta, Tangerang, Kutoarjo 

(Jawa Tengah). Latar waktu terjadi pada tahun 2003 sampai 

dengan 2010.Mulai  Zalfamenenrima sms dari Arizona sampai 

dengan Zalfa menyelesaikan S2. Latarsosial yang terdapat dalam 

novel Menara Cinta mengenaikehidupan seorang muslimah yang 

memiliki ketaatan terhadap Allah Swt. Ketaatan tersebut tercermin 

dari kehidupan asmara dan interaksi dari para tokohnya, kehidupan 

yang berlangsung di atas kepercayaan dan tingkat keagamaan yang 

baik.  

3. Analisis Aspek Religius dalam Novel Menara Cinta Karya Widuri R. 

Al Fath. 

a. Sikap ikhlas 

Menurut Yahya (2003:3) bahwa ikhlas berarti memenuhi 

perintah Allah tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi atau 
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balasan apa pun. Seseorang yang ikhlas akan berpaling kepada Allah 

dengan hatinya dan hanya ingin mendapatkan rida-Nya atas setiap 

perbuatan, langkah, kata-kata, dan doanya. Jadi dia benar-benar yakin 

kepada Allah dan mencari kebajikan samata. 

Yahya (2003:16), ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas 

adalah sebagai berikut. 

1) Patuh mengabdi kepada Allah. 

Novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath yang 

menggambarkan ciri orang yang memiliki sikap ikhlas patuh 

mengabdi kepada Allah yang ditunjukkan oleh tokoh Zalfa.Hal ini 

dapat di lihat dalam kutipan novel berikut. 

Arizona dan Zalfa tersenyum bersamaan.Ya ampun 
pesonanya memang tak bisa deelakkan, bisik Zalfa daam 
hati. Ketika sadar, ia menundukkan mengucapkan 
istighfar. Semestinya, kan ia menundukkan pandangan, 
bukan malah memujinya dalam hati. Senyumnya langsung 
hilang. Zalfa tersenyum kecut mengusir Arizona dari depan 
matanya, Arizona langsung berlalu sambil tetap  tersenyum. 
Istighfar Zalfa. maafin aku, ya  Alllah khilaf...(hlm. 45). 

 
Kutipan di atas apabila ditinjau dari segi semiotik. Aspek 

religius akan bermunajat kepada Allah ditunjukkan pada kalimat 

“Ketika sadar, ia menundukkan mengucapkan istighfar”.Kalimat 

tersebut menunjukkan fungsi indeksyang menandai hubungan 

sebab akibat, permohonan ampun kepada Allah dengan 

beristighfar karena Zalfa telah khilaf dan sadar karena 

kesalahanya memandangi secara berlebihan kepada lawan 

jenisnya.Menunjukkan kepatuhan kepada aturan Allah. 

2) Bermunajat kepada Allah tidak hanya pada saat sulit, tetapi dalam 

setiap detik-detik kehidupan. 

Ciri-ciri orang yang memilki sikap ikhlas bermunajat kepada 

Allah tidak hanya di saat sulit, tetapi dalam setiap detik-detik 
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kehidupan ditunjukkan oleh tokoh Zalfa.Hal ini dapat di lihat dalam 

kutipan novel berikut. 

Seorang gadis yang bermukena putih gading, tak juga 
terganggu dalam peraduan khusyuk bersama Rabbnya yang 
satu. Matanya menutup, mulutnya terus saja 
mendengungkan doa panjang yang selama ini 
tersimpan dalam hatinya, jiwanya seakan terbang 
menembus dalam hatinya, jiwanya seakan terbang 
menembus batas suci mengadu pada Tuhan Rabbul Izzati. 
Ada kerinduan yang memuncak, ada harapan yang 
terkoyak, ada kehampaan yang seolah mendera.Ia 
mengucapkan sebuah nama yang selalu ada dalam jiwanya, 
jiwa yang entah miiknya atau bukan (hlm. 6). 
 

Kutipan di atas apabila ditinjau dari segi semiotik. Aspek 

religius akan bermunajatkepada Allah ditunjukkan pada kalimat 

Matanya menutup, mulutnya terus saja mendengungkan doa panjang 

yang selama ini tersimpan dalam hatinya. Kata “doa” berfungsi 

sebagai simbol yang dalam ajaran islam merupakan tuntunan bagi 

umat manusia untuk memohon kemudahan atau ampunan kepada 

Allah. Kalimat di atas menandai bahwa ketika Zalfa menuntup 

matanya dan membaca doa karena dalam hatinya merasakan 

kegelisahan akan takdir jodohnya, keadaan gelisah tersebut membuat 

Zalfa dengan pasrah bermunajat kepada Allah. 

3) Tidak pernah enggan mengabdi dan beribadah kepada Allah. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas tidak pernah enggan 

dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah dapat ditunjukkan oleh 

tokoh Zalfa.Hal ini dapat di lihat dalam kutipan novel berikut. 

Tangisnya terus terdengar disepertiga malam, saat waktu 
mendekati subuh, saat manusia sedang terlelap tidur, saat 
udara terdingin mulai menusuk pori-pori tubuh.Tak ada 
yang mendengar isak tangisnya yang tersimpan rapi pada 
guratan usia diwajahnya yang masih terlihat kekanak-
kanakan. Tak ada yang tahu apa yang dilakukannya 
dikegelapan malam mencekam. Tapi yang ia rasakan 
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adalah kedekatan. Yah, ia merasakan begitu pasrahnya ia 
pada sang pemilik kehidupan(hlm. 6). 
 

Kutipan di atas apabila ditinjau dari segi semiotik. Aspek 

religius tidak pernah enggan dalam mengabdi dan beribadah kepada 

Allah ditunjukkan pada kalimat “Tak ada yang tahu apa yang 

dilakukannya dikegelapan malam mencekam. Tapi yang ia rasakan 

adalah kedekatan. Yah, ia merasakan begitu pasrahnya ia pada sang 

pemilik kehidupan”.Kalimat tersebut menunjukkan fungsi indeks 

yang menandai adanya hubungan sebab akibat, Zalfa yang merasakan 

kegelisahan di dalam hatinya lantas mendekatkan diri kepada Allah 

dengan berdoa dan sholat tahajud saat waktu mendekati subuh dalam 

waktu manusia sedang terlelap tidur dengan udara terdingin yang 

menusuk pori-pori tubuh.Menjelaskan tidak adanya keengganan 

dalam beribadah kepada Allah. 

b. Sikap Pasrah (Tawakal) 

1) Percaya kepada Allah yang berarti menyukai Allah dan menerima 

bahwa segalanya ketentuan Allah adalah benar. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap pasrah percaya kepada 

Allah yang berarti menyukai Allah dan menerima bahwa segalanya 

ketentuan Allah adalah benar ditunjukkan oleh tokoh Zalfa.Hal ini 

dapat di lihat dalam kutipan novel berikut. 

Di luar sana. Terdengar suara derung motor mengaum di jalan 
raya, lamat-lamat suara gadis-gadis berteriak memberi 
semangat suara mereka begitu renyah.  
Gadis itu sama sekali tak terganggu oleh kericuhan di luar sana. 
Jiwanya masih terbang, melayang tanpa tahu dibawa kemana.Ia 
terus merapal dengan air mata yang tak berhenti menggenang 
di kelopak matanya, yang mengalir pelan bak sebuah aliran 
sungai. Ada keharuan yang memuncak, ada perasaan yang tak 
pernah ia mengerti. Yang ia tahu adalah kepasrahan. Pasrah 
atas takdir yang telah dituliskan dalam garis hidupnya 
(hlm. 8). 
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Kutipan di atas apabila ditinjau dari segi semiotik. Aspek 

religius menerima ketentuan Allah ditunjukkan pada kalimat “Pasrah 

atas takdir yang telah dituliskan dalam garis hidupnya”. Kalimat 

tersebut menunjukkan fungsi indeks yang menandai adanya hubungan 

sebab akibat, Zalfa yang kondisi hatinya tengah gelisah dan sedih tak 

menghiraukan kericuhan di luar rumahnya dan tak membuatnya 

berhenti mengucapkan doa dengan pasrah pada takdir yang telah 

digariskan oleh Allah.  

a. Mempercayai segala perkaranya kepada Allah dan selalu merasa 

senang, tentram menjalani hidupnya di atas segala-galanya, serta tidak 

memperdulikan apa pun kecuali Allah. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap pasrah kepada Allah yang 

berarti mempercayai segala perkaranya kepada Allah dan selalu 

merasa senang, tentram menjalani hidupnya di atas segala-galanya, 

serta tidak memperdulikan apa pun kecuali Allah ditunjukkan oleh 

tokoh Zalfa. Hal ini dapat di lihat dalam kutipan novel berikut. 

Takdir hidupun sudah dituliskan ratusan bahkan jutaan 
tahun yang lalu. Saat ini tintanyapun sudah mengering. 
Yang bisa ia lakukan hanya menjalaninya. Itu saja, tanpa 
pernah bisa protes apa lagi meminta untuk diganti. 
Hatinya kembali basah. Bibirnya terus mengeja bait doa. 
Ada satu jiwa yang selalu ia pinta dengan penuh 
kepasrahan. Ada satu doa yang selalu diungkapnya tulus 
pada sang pencipta. Lirih bibirnya berucap, “Aku 
mencintaimu, tapi aku lebih mencintai Tuhanku”  
(hlm. 8). 
 

Kutipan di atas apabila ditinjau dari segi semiotik. Aspek 

religius mempercayai segala perkaranyakepada Allah ditunjukkan pada 

kalimat “Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai Tuhanku”. 

Kalimat tersebut berfungsi sebagai indeks yang menunjukkan 

hubungan sebab akibat, Zalfa yang merasa gelisah akan takdir 

jodohnya tak lelah mengeja bait doa dan mengembalikan urusan 

jodohnya pada sang pencipta yang berwujud ucapan bahwa Zalfa lebih 
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mencintai Allah dari pada apapun. Penjelasan tersebut menunjukkan 

kepercayaan kepada Allah atas segala perkara hidup termasuk masalah 

jodoh dan merasa senang, tentram menjalani hidupnya di atas segala-

galanya, serta tidak memperdulikan apa pun kecuali Allah. 

b. ImplementasiAspek Religius Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. 

Novel Menara Cinta dapat diimplementasikan dalam pembelajaran  

di sekolah khususnya untuk SMA kelas X1 semester 1 (ganjil) dengan 

standar kompetensi (7) Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan, dan kompetensi dasar (7.2) Menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel indonesia/terjemahan yang 

ditekankan pada semester 1 (ganjil). 

Novel Menara Cinta  karya Widuri R. Al Fath ditemukan Aspek 

Religius yaitu tokoh Zalfa yang dapat diteladani siswa yaitu sikap 

ikhlas dan sikap pasrah (Tawakal). Sebagai contoh  terdapat dalam 

novel Menara Cinta sebagai berikut. 

Di luar sana. Terdengar suara derung motor mengaum di 
jalan raya, lamat-lamat suara gadis-gadis berteriak memberi 
semangat suara mereka begitu renyah.  
Gadis itu sama sekali tak terganggu oleh kericuhan di luar 
sana. Jiwanya masih terbang, melayang tanpa tahu dibawa 
kemana.Ia terus merapal dengan air mata yang tak berhenti 
menggenang di kelopak matanya, yang mengalir pelan bak 
sebuah aliran sungai. Ada keharuan yang memuncak, ada 
persaan yang tak pernah ia ngerti. Yang ia tahu adalah 
kepasrahan. Pasrah atas takdir yang telah dituliskan dalam 
garis hidupnya (hlm. 8). 
 

Pada kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sikap ikhlas  

ketika Zalfa ikhlas atas takdir yang telah dituliskan dalam garis 

hidupnya dengan tetap beribadah tanpa menghiraukan keadaan dan 

godaan. Zalfa tetap tenang dan mendekatkan diri pada Allah. 

D. SIMPULAN 

Pertama, latar sosio-historis Widuri R. Al Fath sangat peduli 

dengan masalah-masalah Pembinaan anak yatim dan kaum bawah yang 
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ada di sekitarnya.Ciri karya Widuri R. Al Fath yaitu menampilkan sisi 

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, membahas masalah cinta pada 

beberapa karya puisinya, dan menyisipkan kata-kata bahasa asing, seperti 

bahasa Inggris. Kata-kata dalam bahasa asing dengan maksud untuk 

menambah nilai keindahan pada hasil karyanya.  

Kedua, struktural novel Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath 

ditemukan tema yang terdapat dalam novel ini yaitu,kehidupan yang 

dilandasi oleh kebudayaan agama islam modern. Alur dalam novel 

Menara Cinta karya Widuri R. Al Fath menggunakan alur maju 

(Progresif) yang diawali dengan tahap penyituasian, tahap pemunculan 

konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. 

Tokoh-tokoh yang dianalisis dalam novel Menara Cinta adalah 

Zalfasebagai tokoh utama.Ika, Arizona, Pak Dik, Ibu, Farhani merupakan 

tokoh tambahan. Latar yang digunakan dalam novel Menara Cinta karya 

Widuri R. Al Fath yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat yang terjadi dibeberapa tempat, yaituMasjid Al Mukhlishin 

(Tangerang), Banten, Ciboleger, Jakarta, Tangerang, dan Kutoarjo Jawa 

(Tengah). Latar waktu dalam novel Menara Cinta ini mulai tahun 2003 

sampai dengan 2005. Latar sosialkehidupan seorang muslimah yang 

memiliki ketaatan terhadap Allah Swt. Ketaatan tersebut tercermin dari 

kehidupan asmara dan interaksi dari para tokohnya, kehidupan yang 

berlangsung di atas kepercayaan dan tingkat keagamaan yang baik.  

Ketiga, terdapat aspek religius  yang ada pada novel Menara Cinta 

karya Widuri R. Al Fath, yaitu sikap ikhlas dan Sikap pasrah (tawakal). 

Keempat, hasil implementasi dapat digunakan dalam pembelajaran  

di sekolah khususnya untuk SMA kelas XII semester 2, pada kompetensi 

inti 3. (Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
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wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah), kompetensi dasar 3.1 (Memahami 

struktur dan kaidah teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan 

cerita fiksi dalam novel baik). Novel Menara Cinta karya Widuri R. Al 

Fath ditemukan  yaitu tokoh Zalfa yang dapat diteladani siswa, yaitu sikap 

ikhlas dan sikap pasrah (tawakal) kepada Allah Swt. 
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