
 

 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang. 

Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas tatanan 

kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh (Tarigan, 2011:60). Novel 

merupakan salah satu karya sastra yang dapat dengan bebas mengungkapkan 

tentang segala aspek kehidupan antarmanusia yang menceritakan serta 

menggambarkan berbagai peraturan dan norma-norma kehidupan dalam 

interaksinya dengan lingkungan, sehingga dalam sebuah novel memiliki nilai- 

nilai kehidupan yang bisa menggugah pikiran serta hati seorang pembacanya. 

Melalui novel, pengarang dapat menyisipkan nilai-nilai yang positif. 

Dalam sebuah novel terdapat berbagai nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya, nilai-nilai tersebut merupakan cara pengarang dalam 

menyampaikan pesan-pesan untuk pembacanya.  Dalam sebuah novel  atau 

karya fiksi, tidak hanya ditemukan satu nilai saja, tetapi bermacam-macam 

nilai yang disampaikan oleh pengarangnya. Nilai religius adalah nilai yang 

mendasari dan menuntun tindakan hidup ketuhanan manusia, dalam 

mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dengan cara dan 

tujuan yang benar. Nilai sosial adalah nilai yang mendasari, menuntun dan 

menjadi tujuan tindakan dan hidup sosial manusia dalam melangsungkan, 

mempertahankan dan mengembangkan hidup sosial manusia (Amir, dalam 

Sukatman, 1992:26). 

Beberapa tahun terakhir ini sastra bertema Islam semakin berkembang 

semakin populer di Indonesia. Kebanyakan toko buku memajang novel Islami 

biasanya diidentifikasikan dengan simbol-simbol Islam baik di sampul buku 

atau di atasnya uraian. Popularitas sastra Islam dapat dilihat melalui jumlah 

salinan,  tempat  novel  ditampilkan  di  toko  buku,  seperti  di  bagian  buku 

terlaris, dan tanggapan pembaca (Rokib, 2015:184). 

Membahas karya sastra Islami dalam sebuah novel akan selalu temui 
 

nilai religius yang bisa menggetarkan atau meningkatkan keimanan terhadap 
 
 
 

1



2  
 

 

Tuhan. Dengan harapan pesan dalam novel tersebut bisa dijadikan acuan atau 

motivasi dan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pencerahan kearah 

kehidupan yang lebih baik serta ketaatan terhadap Tuhan. 

Tema pokok dari novel ini yaitu berisi tentang kehidupan yang berbalut 

sikap religius dari para tokoh. Bisa dilihat dari judul novel Bumi Surga 

karya Muhammad Irata, maka tema religius sudah sangat diperlihatkan. Selain 

menyiratkan adanya pengertian tindakan nilai religius manusia kepada Tuhannya, 

juga diperlihatkan perilaku religius antara manusia dengan manusia lainnya, 

antara manusia dengan diri sendiri dan antara manusia dengan alam. 

Novel Bumi Surga karya Muhammad Irata ini di dalamnya mengandung 

banyak sekali nilai religius yang dicerminkan oleh para tokohnya. Dalam 

novel Bumi Surga karya Muhammad Irata ini menggambarkan terutama 

tentangn kehidupan tokoh utama yang sangat religius yaitu tokoh Furqan, ia 

selalu taat terhadap peraturan agama, cerdas, iman yang teguh, dan akhlaknya 

yang luhur. 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan nilai religius yang terkandung dalam novel Bumi Surga karya 

Muhammad Irata. Peneliti memilih nilai religius sebagai fokus penelitian ini 

karena nilai religius dianggap sebagai nilai yang langsung memengaruhi 

pembaca dalam bidang agama, membentuk karakter pribadi atau moral 

seseorang, nilai religius juga menjadi faktor yang dapat mengarahkan manusia ke 

arah jalan yang lebih baik serta nilai religius juga bisa menumbuhkan keimanan 

seseorang bahkan mampu menambah keimanan seseorang terhadap Tuhan. 

Nilai religius sendiri tidak hanya didapatkan melalui pembelajaran agama 

saja, tetapi juga bisa melalui pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra di sekolah 

merupakan salah satu materi yang sangat penting. Sastra sendiri sangat banyak 

bentuknya, salah satunya novel. Dalam novel terkandung banyak nilai-nilai 

yang dapat dicontoh oleh siswa. Salah satunya adalah nilai religius. Seorang 

pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai religius kepada anak didiknya. 

Selain sebagai bahan untuk mendidik anak, nilai religius juga bisa menjadi 

tambahan keimanan pendidik itu sendiri. 

Menurut tim pustaka Yustika (2007:193) menjadi tugas guru untuk 

menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap. 

Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan masalah. 

Pemanfaatan dimaksud adalah bagaimana cara mengajarkannya ditinjau dari 

pihak guru, dan cara mempelajarinya ditinjau dari pihak murid. Berdasarkan 
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uraian diatas karena pentingnya sastra dalam proses pembelajaran, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam 

novel Bumi Surga karya Muhammad Irata serta kaitannya pada pembelajaran  

sastra  di  sekolah  menengah  atas.  Alasan  peneliti  memilih  sekolah menengah 

atas karena sekolah menengah atas merupakan usia anak yang sudah mulai 

mengenali jati dirinya dan sudah jauh lebih mengenal kebesaran Tuhan sehingga 

menyisipkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran menjadi lebih mudah. 

 

 
B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bgaimana unsur instrinsik Bumi Surga karya Muhammad 

Irata?” yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

 
 

1.   Bagaimana unsur instrinsik novel Bumi Surga karya Muhammad Irata? 
 

2.   Bagaimana nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel Bumi Surga 

karya Muhammad Irata? 
 

3.   Bagaimana  relevansi  nilai  religius  novel  Bumi  Surga  karya  Muhammad  

Irata dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 
 
 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai religius yang 

terkandung dalam novel Bumi Surga dan relevansinya terhadap pembelajaran 

sastra di SMA, dengan rincian sebagai berikut. 

 
 

1.   Mendiskripsikan unsur instrinsik novel Bumi Surga karya Muhammad 

Irata? 
 

2.   Mendiskripsikan nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel Bumi 

Surga karya Muhammad Irata? 
 

3.   Mendiskripsikan   relevansi   nilai-nilai   religius   novel   Bumi   Surga   

karya Muhammad Irata dalam pembelajaran sastra di SMA? 
 

 
 
 

D.  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoretis dan praktis. 
 

1.   Manfaat teoretis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas ilmu bagi penulis 

maupun pembaca, terutama dalam bidang sastra Indonesia yang berkaitan 

dengan nilai- nilai religius dalam pendidikan.
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2.   Manfaat secara praktis 
 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  secara  praktis,  

misalnya sebagai berikut. 

a.   Bagi pendidik bidang studi bahasa Indonesia khususnya di sekolah 

menengah atas dalam memilih dan memberikan bahan ajar yang berkaitan 

dengan sastra, yang di dalamnya tertanam nilai-nilai pendidikan karakter. 

b.   Bagi siswa sekolah menengah atas dapat memahami dan mengambil 

manfaat dari nilai-nilai religius yang ada dalam novel Bumi Surga karya 

Muhammad Irata dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

c.   Bagi peneliti diharapkan mampu membantu peneliti-peneliti lain sebagai 

salah satu bahan  referensi  yang berguna untuk berbagai kepentingan,  

khususnya dalam bidang analisis novel. 


