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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

  A.Latar Belakang Penelitian 

 

Ratna (2010:11) karya sastra merupakan bagian integral kebudayaan, 

penerapan teori dilakukan melalui dua tahapan, pertama teori dalam kaitannya 

dengan sastra sebagai produk sosial tertentu, kedua teori dalam kaitannya dengan 

sastra sebagai hakikat imajinasi dan kreativitas. 

Etnografi dikenal dengan uraian rinci (thick description) yang ditemui 

etnograf jika menguji kebudayaan menurut perspektif ini ialah suatu seri penafsiran 

terhadap kehidupan, pengertian akal sehat yang rumit dan sukar dipisahkan satu dari 

yang lainnya. 

Tujuan etnografi adalah mengalami bersama pengertian bahwa pemeran serta 

kebudayaan memperhitungkan dan menggambarkan pengertian baru untuk pembaca 

dan orang luar. Dalam kerangka kebudayaan, apa pun definisi khususnya, 

kebudayaan merupakan alat organisatoris atau konseptual untuk menafsirkan data 

yang berarti dan yang memberi ciri pada etnografi (Moleong, 2014:23-24). 

Novel 99 CdLE dapat dipandang sebagai karya sastra non fiksi, meskipun 

beberapa pendapat menyebutnya sebagai “sastra populer”. Karena sudah memenuhi 

kriteria“keindahan yang menghibur”dan“sarana pembelajaran nilai-nilai kehidupan”. 

Jika dalam novel ini termasuk dalam kategori novel populer, sebagai bagian dari 

“sastra populer”alasannya adalah supaya novel ini dapat diterima oleh masyarakat 

banyak, artinya dikonsumsi atau dibaca banyak masyarakat yang dapat dilihat dari 
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jumlah penjualannya atau volume cetakannya (novel ini diklaim oleh penerbitnya 

sudah menjadi novel best seller bahkan diangkat ke layar lebar) (Iswanto, 2014:3). 

Novel yang bernafaskan keagamaan Islam lainnya sudah banyak 

diperbincangkan, seperti Ayat-ayat Cinta dan Perempuan Berkalung Surban, 

sedangkan novel 99 CdLE belum banyak diperbincangkan karena memang baru 

diterbitkan di tahun 2014. Novel yang kini menceritakan sebuah perjalanan napak 

tilas sejarah Islam di Eropa dan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai 

sejarah perjumpaan Islam dengan Eropa serta menjadi catatan sebuah perjalanan 

yang memiliki pandangan mengenai relasi Islam dengan Eropa-Kristen. 

 Novel tersebut menyajikan cerita yang disampaikan begitu santai dengan 

bahasa yang lugas dan sederhana. Sehingga mengajak pembaca turut serta dalam 

perjalanan spiritual yang dilakukan dan dapat memberikan gambaran baru tentang 

Eropa. Selain keindahan dan kemegahan bangunan yang masyhur di seantero dunia 

serta dapat memberikan manfaat untuk  mengetahui perkembangan Islam di Eropa. 

Novel selanjutnya disebut 99 CdLE karena Islam dulu pernah menjadi 

sumber cahaya terang benderang ketika Eropa diliputi abad kegelapan. Islam pernah 

bersinar sebagai peradaban paling maju di dunia. Ketika dakwah bisa bersatu dengan 

pengetahuan dan kedamaian, bukan dengan teror atau kekerasan. 

Novel tersebut merupakan kontribusi besar untuk memahami dinamika dan 

kontribusi Islam pada peradaban serta masyarakat Eropa. Sekaligus ke arah 

pemahaman lebih baik tentang lingkungan hidup masyarakat muslim. Pandangan 
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tersebut dapat dimaknai bahwa karya sastra lahir dalam konteks budaya tertentu dari 

seorang pengarang. 

 Kelebihan novel ini memberikan sebuah pesan terhadap semua perbedaan 

kembali pada ilmu pengetahuan, menghargai perbedaan, tidak membalas kejahatan 

dengan kejahatan. Mengajarkan rasa ikhlas dan harus mementingkan agama serta 

mendorong untuk mempelajari agama agar lebih bijak lagi dan dapat memberikan 

suatu keteladanan tentang pentingnya hidup berdampingan walau berbeda 

keyakinan. Dapat memperkuat keimanan dan hikmah dalam setiap perjalanan dalam 

mengusung fakta sejarah sebenarnya. 

 Pentingnya untuk diteliti karena dalam hal ini Hanum menceritakan dalam 

novelnya berdasarkan kisah nyata tentang perjalanan sebuah pencarian 99 cahaya 

kesempurnaan yang pernah dipancarkan Islam di benua Eropa, dengan adanya 

gambaran identitas budaya Islam yang telah berpengaruh besar di Eropa kita bisa 

mengetahui bagaimana bangunan-bangunan Islam dan lukisan unik yang telah 

tersebar di benua Eropa, dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang sejarah 

peradaban Islam berupa lukisan unik bergambar Bunda Maria dan bayi Yesus di 

kerudung Bunda Maria tertulis kalimat Allah “Laillahaillallah”yang menjadi tanda 

kekuasaan Allah serta menjadi pokok utama Islam dan dapat dengan mudah  

menyelami berbagai kota yang indah nan unik di benua Eropa seperti Wina, Paris, 

Cordoba, Granada, Istanbul, dan Mekkah. Dengan adanya penelitian ini kita bisa 

mengetahui bagaimana suatu bentuk identitas budaya yang bersejarah setelah Islam 

mulai berpengaruh terhadap Eropa yang saat ini telah kita ketahui. 
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 Adapun karya-karya yang dihasikan oleh Hanum antara lain ialah Hanum 

pernah menerbitkan buku pertamanya, Menapak Jejak Amien Rais: Persembahan 

Seorang Putri untuk Ayah Tercinta. Sebuah novel biografi tentang kepemimpinan, 

keluarga dan mutiara hidup (2010). Kemudian novel 99 Cahaya di Langit Eropa  

(2011) merupakan karya kedua, karya ketiga Berjalan di atas Cahaya (2013), dan 

karya keempat Bulan Terbelah di Langit Amerika (2014). Melalui karyanya Hanum 

mampu menceritakan pengalamannya tentang gambaran hidup kebudayaan Islam 

yang berpengaruh di benua Eropa. Dengan demikian karya Hanum diminati oleh 

masyarakat luas karena dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang sejarah 

peradaban Islam masa lalu hingga sekarang. 

 Masalah yang menarik dalam novel tersebut memberikan contoh kebudayaan 

Islam yang saat ini sedang merajalela di Eropa dapat dijadikan sebagai sejarah hidup 

sebuah peradaban Islam yang berpengaruh melalui bangunan-bangunan unik serta 

lukisan-lukisan yang menarik dengan perpaduan Islam-Kristen yang terdapat di 

berbagai kota di Eropa. Kebudayaan Islam yang masuk ke Eropa di gambarkan 

berupa bangunan indah yang berada pada Masjid Agung Paris, Katedral Mezquita 

Cordoba, Istana Alhambra Granada atau Hagia Sophia Istanbul. 

Koentjaraningrat (dalam Al-Ma’ruf, 2010:40) setiap masyarakat terdapat 

sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya berkaitan hingga membentuk 

suatu sistem, dan sistem itu sebagai suatu pedoman dari konsep-konsep ideal dalam 

kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga 

masyarakatnya. 
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Dalam fiksi banyak dibicarakan tentang tanda-tanda kehidupan, sejarah, 

kekuasaan dan penguasaan, mitos yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang ingin ditampilkan Hanum Salsabiela 

Rais dan Rangga Almahendra  melalui novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Karena 

novel ini mengisahkan tokoh bernama “Hanum” dengan membukakan mata tentang 

pernak-pernik kehidupan Islam di Eropa dan mengajak untuk flash back melihat 

masa lalu. Hanum mampu merangkai kepingan mosaik tentang kebesaran Islam di 

Eropa beberapa abad lalu dapat lebih jauh lagi, melihat beberapa budaya Islam 

dalam kehidupan Eropa.  

Pandangan para tokoh terhadap novel tersebut memperoleh berbagai macam 

apresiasi lebih dari setiap cerita yang di sajikan oleh Hanum karena sarat akan 

makna dalam menyelami berbagai budaya yang bernafaskan Islam di benua Eropa. 

Berikut komentar para tokoh menurut Bacharuddin Jusuf Habibie Mantan Presiden 

Republik Indonesia (Hanum, 2014:i) novel ini ditulis berdasarkan pengamatan 

selama tiga tahun hidup di Eropa cukup menarik. Pengamatan Hanum sekali lagi 

menunjukkan kepada kita bahwa kebudayaan dan teknologi selalu berjalan 

berdampingan, saling mengisi, menentukan masa depan suatu bangsa. Jika 

kebudayaan suatu bangsa mati, mati pula teknologi bangsa itu. Di luar meredupnya 

peradaban Islam, lihat saja persamaan dengan kepunahan suku Indian maya di 

Amerika latin, bersamaan dengan punahnya teknologi suku tersebut. Begitu pula jika 

kebudayaan dan teknologi suatu bangsa dikekang, bangsa itu tidak akan tumbuh. 
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Sebaliknya jika keduanya diberikan kesempatan mekar, masa depan bangsa itu 

mekar dan berkembang. 

Amien Rais (Hanum, 2014:i) novel ini memaparkan secara menarik betapa 

pertautan Islam di Eropa sudah berlangsung sangat lama dan menyentuh berbagai 

bidang peradaban. Cara menyampaikannya sangat jelas, ringan, runut, dan lancar 

mengalir. 

Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN 

Jakarta (Hanum, 2014:ii) karya ini merupakan konstribusi besar untuk memahami 

dinamika dan konstribusi Islam pada peradaban dalam masyarakat Eropa. Sekaligus 

ke arah pemahaman lebih baik tentang lingkungan hidup masyarakat muslim dalam 

diaspora Eropa. I Gusti Wesaka, Puja Duta Besar Indonesia untuk Austria dan 

Slovenia (Hanum, 2014:ii) memaknai buku ini seperti sebuah metamorfosis 

perjalanan spiritual untuk menemukan kehakikian jati diri. Suatu penjelajahan meniti 

samudra kehidupan, menyelami hakikat persahabatan, dan mensyukuri keagungan 

sebuah keyakinan. Najwa Shihab, Jurnalis dan Host Program Mata Najwa, Metro Tv 

(Hanum, 2014:ii) pengalaman Hanum sebagai jurnalis membuat novel perjalanan 

sekaligus sejarah ini mengalir lincah dan indah. Kehidupannya di luar negeri 

interaksinya dengan realitas sekulerisme membuatnya mampu bertutur dan 

berpikir”out of the box”tanpa mengurangi esensi Islam sebagai rahmatan lil alamin. 

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina dan Ketua Indonesia Mengajar 

(Hanum, 2014:iii) lewat kisah-kisah sederhana dan menarik, Hanum membukakan 

mata tentang pernak-pernik kehidupan Islam di Eropa dan mengajak untuk flash 
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back melihat masa lalu. Hanum mampu merangkai kepingan mosaik tentang 

kebesaran-kebesaran Islam dan Eropa sering ditempatkan dalam stigma 

“berhadapan”, sudah saatnya ditempatkan dalam kerangka stigma”saling 

menguatkan”. Eko Patrio, Artis (Hanum, 2014:iii) novel ini memiliki tulisan 

halaman demi halaman memberikan inspirasi buat yang membacanya, analisis yang 

ditulis secara objektif, niat tulus untuk mengungkapkan fakta sejarah. Ulasan dan 

tulisan diceritakan dengan lugas dan mudah dipahami membuat saya lebih jatuh 

cinta kepada Islam.  

Adapun alasan saya memilih novel ini sebagai berikut: 

1. Dapat menginspirasi kepada pembaca untuk meneladani sikap muslim terhadap 

non muslim yang melecehkan Islam dengan cara membalasnya dengan kebaikan; 

2. Dapat mengetahui sejarah peradaban Islam di Eropa berupa bangunan Islam-

Kristen yang dibangun begitu megah dan lukisan yang unik; 

3. Dapat memadukan beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Eropa, 

dengan hal itu perbedaan kepercayaan ataupun keyakinan dapat disatukan. Dengan 

perbedaan tersebut karenanya setiap perbedaan bukan hanya membawa keretakan 

tetapi sebaliknya. Esensi Islam dapat menghantarkan setiap permasalahan yang 

timbul.  

Ulasan mengenai novel tersebut misalnya disampaikan oleh tokoh Hanum 

(cover depan 99 Cahaya di Langit Eropa, 2014). Bahwa perjalanan menapak jejak 

Islam di Eropa yang ditulis berdasarkan pengamatan selama tiga tahun di Eropa, 

cukup menarik. Hanum kemudian menyimpulkan bahwa kondisi umat saat ini sudah 
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semakin jauh dari akar yang membuat peradaban Islam terang-benderang seribu 

tahun lalu. Pengamatan Hanum sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa 

kebudayaan dan teknologi selalu berjalan berdampingan, saling mengisi, 

menentukan masa depan suatu bangsa. Jika kebudayaan suatu bangsa mati, mati pula 

teknologi bangsa itu.   

 Novel yang mengangkat gambaran perjalanan sejarah peradaban Islam 

Eropa, baik masa silam maupun masa sekarang, ketika Islam dan muslim berhadapan 

dengan realitas kian sulit di Eropa. Hal itulah yang ditampilkan oleh tokoh-tokohnya, 

yakni tokoh Hanum, Rangga, Fatma, Imam Hashim, Ayse, Natalie Deewan, Maarja, 

Khan, Stefan, Selim, Paul, Marion Latimer, Gomez, Hasan, dan Sergio. Tokoh 

tersebut berasal dari berbagai negara yang beragama Islam maupun non Islam. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Identitas Budaya Islam pada Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra: Kajian Antropologi Sastra dan 

Implementasinya sebagai Bahan Ajar  Sastra di SMA”.   

B.Ruang Lingkup 

Pengarang dalam pengamatan selama tiga tahun, cukup menarik dan 

menyampaikan bahwa kebudayaan dan teknologi selalu berjalan berdampingan serta 

kondisi  Islam yang saat ini sudah semakin jauh dari akar yang membuat peradaban 

Islam terang-benderang seribu tahun lalu, karena kondisi umat kini yang menyalah 

artikan“jihad”sebagai perjuangan dengan pedang, bukan dengan perantara kalam 

(pengetahuan dan teknologi). Karenanya, pada setiap karya non fiksi akan ada 
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berbagai identitas budaya Islam yang ditampilkan pengarang. Untuk membatasi 

pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membatasi kajian ini pada Identitas 

Budaya Islam Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra dalam novel non 

fiksinya, yakni novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

C. Fokus Kajian 

Identitas budaya sebuah karya Sastra tidak lepas dari horison pengarang 

terhadap dunianya sendiri. Karenanya, karya sastra yang lahir akan 

mempersentasikan pandangan pengarang terhadap dunia yang ia pahami. 

Sebagaimana dikemukakan di atas sarat dengan peradaban Islam yang saat ini 

sedang berkembang di Eropa serta menapaki jejak Islam yang meliputi pengalaman 

sejarah dan peradaban umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang 

akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Latar sosio-historis Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra sebagai 

faktor genetik. 

2. Bagaimanakah struktur novel 99 CdLE karya Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra.  

3. Wujud Identitas Budaya Islam pada novel 99 CdLE. 

4. Implementasinya hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

D. Tujuan Penelitian 

Mencermati fokus kajian di atas, tujuan yang diinginkan dalam penelitan ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. mendeskripsikan latar sosio-historis Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 

Almahendra  sebagai faktor genetik. 

2. mendeskripsikan struktur novel 99 CdLE karya Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra.  

3. mendeskripsikan wujud identitas budaya Islam pada novel 99 CdLE karya 

Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra.  

4. mendeskripsikan implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra di 

SMA.  

E.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh berbagai manfaat, baik teoretis 

maupun secara praktis. Manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau 

mengeksplorasi kajian tentang teori antropologi sastra dan mendeskripsikan 

wujud identitas budaya Islam pengarang dalam karya sastra, mendapat gambaran 

seutuhnya tentang pemikiran Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra 

atas keseluruhan karya-karyanya. Secara khusus dengan sebuah teks dari novel 

99 CdLE yang secara subtansial masih memiliki hubungan pemikiran tentang 

peradaban Islam di Eropa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat (1) Menambah khazanah 

pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan budaya Islam, khususnya identitas 
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budaya  Islam yang terdapat dalam teks novel 99 CdLE serta implementasinya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA; (2) Melalui analisis teks novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa dengan pendekatan antropologi sastra akan didapatkan informasi 

mengenai identitas budaya Islam (Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 

Almahendra); (3) Menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca dalam 

upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran sastra (sebagai bahan ajar 

sastra), khususnya novel 99 Cahaya di Langit Eropa di tengah karya sastra 

mutakhir dan modern, lebih khususnya novel yang berlatar perjalanan sejarah 

peradaban Islam Eropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


