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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra sebagai salah satu karya seni yang menonjolkan nilai estetika dalam 

penciptaannya juga dapat berfungsi sebagai sarana dalam menghibur diri 

pembacanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Warren (dalam Nurgiantoro, 

2007:3) yang menyatakan bahwa membaca sebuah karya sastra fiksi berarti 

menikmati cerita dan menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin.  

Pada abab ke-18, pada masa Romantik, perhatian terhadap karya sastrawan 

sebagai pencipta karya sastra menjadi dominan. Karya sastra adalah anak 

kehidupan kreatif seorang penulis dan mengungkapkan pribadi pengarang Selden 

(dalam Siswanto, 2008:1). Coleridge (dalam Aminuddin, 2001:5) kualitas karya 

sastra ditentukan oleh sejumlah aspek yang larinya kearah kemampuan seniman, 

yaitu daya spontanitas, kekuatan emosi, orisinilitas, daya kontemplasi, kedalaman 

nilai kehidupan, dan harmoni.  

Karya sastra merupakan sebuah karya sistem yang mempunyai konvensi-

konvensi sendiri. Dalam sastra ada jenis-jenis sastra (genr) dan ragam-ragam, 

jenis sastra prosa dan puisi, prosa mempunyai ragam: cerpen, novel, dan roman 

(ragam utama). Dalam menganalisis karya sastra, peneliti harus menganalisis 

sistem tanda itu dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan 

tanda-tanda atau struktur tanda-tanda dalam rangka sastra itu mempunyai makna 

(Jabrohim, 2001:73). 

Karya sastra lahir karena adanya daya imajinatif yang di dalamnya terdapat 

ide, pikiran, dan perasaan dari seorang pengarang. Daya imajinatif inilah yang 

mampu membedakan antara karya sastra satu dengan karya sastra yang lainnya. 

Hal ini disebabkan masing-masing pengarang mempunyai kemampuan daya 

imajinatif dan kepandaian untuk mengungkapkan ide kedalam bentuk tulisan 

yang berbeda-beda. Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan 

hasil kreasi pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Dunia 

dalam karya sastra dikreasikan dan sekaligus di tafsirkan lazimnya melalui 
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bahasa. Apapun yang di paparkan pengarang dalam karyanya kemudian 

ditafsirkan oleh pembaca, berkaitan dengan bahasa. 

Ketika kita membahas berbagai jenis karya sastra seperti novel, tentunya 

dalam karya sastra tersebut mempunyai masalah yang ditonjolkan. Nurgiantoro 

(2007:31-32) mengemukakan bahwa salah satu penyebab sulitnya pembaca 

dalam menafsirkan karya sastra, yaitu dikarenakan novel merupakan sebuah 

struktur yang kompleks, unik, serta mengungkapkan sesuatu secara tidak 

langsung. Mengkaji karya sastra akan membantu kita menangkap makna yang 

terkandung di dalam pengalaman-pengalaman pengarang yang disampaikan 

melalui para tokoh imajinatifnya, dan memberikan cara-cara memahami segenap 

jenis kegiatan sosial kemasyarakatan, serta maksud yang terkandung di dalam 

kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan masyarakat kita sendiri maupun 

masyarakat lainnya. 

Salah satu pengarang yang sering mengangkat novel tentang Islami atau 

religius  yaitu Asma Nadia. Pengarang yang telah menerbitkan banyak sekali 

novel edisi bahasa Indonesia, seperti: Rembulan di Mata Ibu, Dialog Dua Layar, 

Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, Emak Ingin Naik Haji: Cinta Hingga Tanah 

Suci, Jilbab Traveler, Catatan Hati Bunda, Catatan Hati Seorang Istri, Jangan 

Bercerai Bunda, Ketika Penulis Jatuh Cinta, Cinta di Ujung Sajadah, Jilbab 

Pertamaku, Jatuh Bangun Cintaku, Gara-Gara Jilbabku, Sakinah Bersamamu, 

Muhasabah Seorang Isri dan yang novel yang paling terbaru adalah novel yang 

berjudul  Assalamualaikum Beijing dan Surga yang ak Dirindukan. 

Novel terbaru yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan menceritakan 

tentang kehidupan rumah tangga seorang gadis yang selalu mengkhayalkan 

kehidupannya sama seperti dalam cerita dongeng, yang pada akhir ceritanya akan 

selalu hidup bahagia. Tetapi dalam kehidupan nyata justru berbanding terbalik 

dengan khayalannya tersebut. Kisah ini berawal dari seorang gadis bernama Arini 

yang suka berkhayal bahwa kelak akan ada seorang pria tampan yang 

melamarnya dan hidup bahagia bersama selamanya.  

Akhirnya diapun menikah dengan seorang lelaki yang bernama Andika 

Prasetya yang merupakan teman masa kecil Arini dan kakaknya. Kehidupan 
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Arini dan Andhika Prasetya pun berubah, setelah tiga bulan menikah Arini pun 

hamil. Pernikahan mereka telah di karuniai tiga orang anak yang lucu, cantik, dan 

tampan. Di awal pernikahan kehudupan rumah tangga mereka penuh dengan 

cerita bahagia. Arini yang berprofesi sebagai penulis dan Andika Prasetya 

sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi membuat mereka jarang untuk 

berkumpul bersama atau hanya sekedar untuk makan berdua. 

Selanjutnya kehidupan rumah tangganya pun berubah ketika Andika Prasetya 

sedang terburu-buru berangkat kerja tiba-tiba di sudut jalan raya ada sebuah 

mobil yang mengalami kecelakaan cukup parah. Seketika itu pula Andika turun 

dari mobilnya dan berniat ingin menolong si korban. Detak jantungnya berdetak 

lebih keras ketika dia melihat sosok perempuan terbujur di trotoar dan darahnya 

berceceran di mana-mana. Dari situlah cerita baru dalam kehidupan seorang 

Andika berubah. Setelah waktu yang cukup lama Andika menyembunyikan suatu 

rahasia pada Arini yang pada akhirnya Arini pun mengetahui bahwa suaminya 

telah berpoligami dengan wanita yang bernama Mei Rose.  

Pengarang dalam novel ini yaitu Asma Nadia mendapatkan inspirasi dari 

kisah yang nyata. Ia sangat kecewa terhadap laki-laki yang sering menyakiti 

perempuan, walaupun perempuan itu sudah menjadi istrinya. Asma Nadia 

mengangkat tema tentang berpoligami. Dalam novel ini Asma Nadia dapat 

mengeksplorasi dunia kata yang indah dan dapat dimengerti semua pembaca. 

Asma Nadia memotret poligami dari semua sisi “korban” dalam hal ini istri 

pertama dan perempuan atau istri kedua. Pembaca dapat mengambil sikap positif 

dari novel ini yaitu mampu menghadapi masalah dengan sabar dan berserah diri 

kepada sang pencipta, dari sudut pandang seorang laki-laki dapat sikap positif, 

dengan cara tidak menyia-nyiakan seseorang yang sudah ada didalam hidupnya, 

dan selalu bersyukur  atas apa yang didapatkan. 

Berdasarkan uraian di atas, ada masalah menarik yang akan dikaji dalam 

penelitian ini yakni pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan suami istri atau 

dalam berumah tangga. Arini yang berperan sebagai tokoh wanita bisa 

memberikan inspirasi sekaligus teladan yang positif bagi pembaca, yakni 

memafkan suaminya dan berusaha mempertahankan rumah tangganya yang 
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hampir hancur akibat  ulah seorang wanita yang bernama Mei Rose. Arini dengan 

tegar menghadapi masalah ini demi kelangsungan rumah tangga yang telah 

dibina. Sedangkan Andhika Prasetya yang berperan sebagai suami sudah 

melakukan kesalahan terhadap Arini dengan melakukan poligami secara 

tersembunyi atau menutupi semua yang terjadi kepada Arini, dan Andhika berani 

mengakui kebohongannya, yang sudah ditutupi selama hampir tiga tahun 

lamanya. Dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan tokoh Andhika secara tidak 

langsung mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat 

dan berani mengakui kesalahannya.  

Alasan pemilihan novel yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan dalam 

penelitian ini yakni di dalam cerita tersebut banyak ditemukan aspek religi yang 

dapat dijadikan inspirasi bagi pembaca. Novel Surga yang Tak Dirindukan 

menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang dipoligami secara diam-

diam. Cerita poligami jarang diangkat baik di layar lebar maupun karya sastra. 

Novel karya Asma Nadia sendiri memiliki keunggulan dari segi cerita, dimana 

karakter masing-masing tokoh yang diceritakan di dalamnya begitu kuat.Tema 

yang diangkat juga begitu lengkap, mulai dari percintaan, keyakinan, 

kemanusiaan, dan perjuangan. Satu hal yang sangat menarik dari novel yang 

ditulis yaitu isinya yang begitu berani mengangkat hal tabu untuk disajikan 

dengan begitu transparan, namun keberanian itulah yang menjadi titik balik 

suksesnya buku ini menarik perhatian dan minat pembaca untuk membaca novel 

ini secara utuh dan terkesan tidak membosankan, meskipun telah diulang-ulang. 

Selain itu, alasan pemilihan novel Surga Yang Tak Dirindukan karena novel ini 

ditulis oleh perempuan. Penulis perempuan dianggap mampu mengekspresikan 

perasaan keperempuanannya dibanding laki-laki. Pernyataan tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh Djajanegara (2003:18) bahwa penulis perempuan dinilai 

mampu mengungkapkan pengalaman, perasaan, serta pikiran yang selama ini 

diredam akibat ketidakadilan gender yang mereka alami. 

Alasan pemilihan nilai religius untuk menganalisis novel Surga Yang Tak 

Dirindukan dalam penelitian ini yakni: a) pengarang dalam membuat cerita 

terinspirasi dari kisah nyata, tetapi pengarang mengemas cerita tersebut agar jalan 
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cerita lebih menarik, b) mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan 

ketabahan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan berumah tangga, c) 

mengajarkan kepada pembaca tentang pentingnya memiliki karakter kejujuran 

dan berani bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dilakukan, d) Asma 

Nadia dalam mengemas cerita tersebut berhasil membuat pembaca seolah-olah 

pembaca juga ikut ke dalam cerita tersebut, e) mengajarkan kepada pembaca, 

khususnya kepada mereka yang sudah berumah tangga agar tidak melakukan 

poligami secara diam-diam,  f) dalam segi bahasa, novel tersebut disajikan dalam 

bahasa sederhana yang komunikatif, sehingga memudahkan pembaca dalam 

memahami cerita tersebut. Asma Nadia mampu membuat gaya bahasanya yang 

mudah dimengerti, namun terangkai dengan indah, sehingga pembaca juga ikut 

merasakan apa yang terjadi  didalam cerita tersebut. 

Pemilihan novel juga harus disesuaikan dengan sasaran dimana novel tersebut 

akan diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran. Sekolah Menengah Atas 

merupakan jenjang pendidikan atas dimana peserta didiknya telah memasuki usia 

baligh. Novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia dinilai relevan 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA mengingat isi cerita di 

dalam novel dinilai sesuai dengan tingkat usia peserta didik. Selain memberikan 

gambaran tentang kehidupan berumah tangga ke depannya, novel Surga yang 

Tak Dirindukan karya Asma Nadia juga diharapkan memberikan  nilai positif 

yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi siswa SMA yaitu adanya nilai-nilai 

religius yang terdapat di dalamnya seperti tentang ketakwaan kepada Allah, taat, 

kesabaran, dan tolong menolong.  

Berdasarkan alasan rinci di atas maka akan diadakan penelitian yang berjudul 

Nilai Religius dalam Novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia: 

Kajian Semiotik Sastra dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di 

SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yakni : 
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1. Bagaimana latar sosiokultural pengarang dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia? 

2. Bagaimana struktur yang membangun karya sastra dalam novel Surga yang 

Tak Dirindukan karya Asma Nadia? 

3. Bagaimana wujud aspek religi yang terdapat dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Surga yang Tak Dirindukan 

karya Asma Nadia dan pembelajaran sastra? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian 

dalam penelitian ini yakni : 

1. mendeskripsikan sosiokultural pengarang dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia. 

2. mendeskripsikan struktur yang membangun karya sastra dalam novel Surga 

yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. 

3. mendeskripsikan wujud aspek religi yang terdapat dalam novel Surga yang 

Tak Dirindukan karya Asma Nadia. 

4. mendeskripsikan implementasi hasil penelitian novel Surga yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretik 

a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan potensi karya sastra 

sebagai media pengajaran yang baik dan mendidik. 

b. Penelitian ini untuk mendiskripsikan sosiokultural pengarang yang 

terdapat dalam karya sastra. 

c. Penelitian ini untuk mendiskripsikan pendekatan semiotik yang terdapat 

dalam karya sastra. 
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2. Praktis 

a. Dapat bermanfaat bagi peneliti, yakni untuk mengetahui nilai edukasi 

yang terdapat dalam novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma 

Nadia. 

b. Dapat bermanfaat bagi pendidikan, yakni sebagai implementasi hasil 

pembelajaran sastra di SMA. 

c. Dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni sebagai bahan referensi untuk 

mengkaji sebuah karya sastra yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


