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ABSTRAK 

 

Masaman, Nurma. 2020. Analisis Nilai Religuis dalam Novel Ayana Journey to Islam 

Karya Ayana Moon. Skripsi, Program Studi pendidikan Bahasa Indonesia, Program 

Sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Pembimbing: (I) Supriatini, S.Pd., M.Pd., (II) Drs. H. Refson, M.Pd. 

Kata Kunci: analisis, nilai religius, novel 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai religius yang terkandung dalam 

novelAyana Journey to Islam karya Ayana Moon. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah nilai religius dalam novelAyana 

Journey to Islam karya Ayana Moon. Peneliti memilih analisis novelAyana Journey 

to Islam karya Ayana Moon karena isi novel menceritakan tentang perjalanan 

perempuan mualaf yang sebelumnya tidak mengenal Islam, dalam perjalanan untuk 

memeluk agama Islam tidaklah mudah baginya karena banyak hambatan yang 

dilewatinya, tapi dengan tekad bulatnya akhirnya ia dapat memeluk agama Islam 

dengan aman dan damai. Nilai religius yang tedapat dalam novel ini adalah 1) 

hubungan manusia dengan Tuhan, 2) hubungan manusia dengan diri sendiri, 3) 

hubungan manusia dengan sesama manusia, dan 4) hubungan manusia dengan 

lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sastra adalah seni yang dapat menginspirasikan kehidupan manusia yang 

diwujudkan dalam sebuah bentuk tulisan maupun lisan, isi dalam sebuah karya 

sastra itu berkaitan dengan kehidupan manusia dan masyarakat umumnya. 

Sastra adalah salah satu dari pembelajaran bahasa Indonesia, yang sangat 

bermanfaat bagi pembelajaran karena karya sastra dapat menciptakan sifat imajinatif 

dan memberi hiburan bagi pembaca. Menurut Jabrohim (2012:77), karya sastra lahir 

di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang sebagai refleksi 

terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. 

Karya sastra biasanya diciptakan dari gambaran kehidupan pengarang atau 

bersumber dari pengalaman-pengalaman pengarang dan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan pengarang itu sendiri baik yang menyenangkan maupun 

menyedihkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan Kosasih (2014:2), bahwa karya sastra itu diciptakan atas dasar 

kekayaan rohani, imajinasi, dan pengalaman pengarang, dipengaruhi struktur 

kehidupan, kebiasaan, dan sejarah masyarakat dan budayanya. 

Selain itu, karya sastra tidak hanya memberi hiburan bagi pembaca. Namun dalam 

sebuah karya sastra itu mengandung berbagai pesan didalamnya, sesuai dengan 

pendapat Endaswara (2016:9), yang mengatakan bahwa, karya sastra merupakan 

suatu ciptaan seorang sastrawan di dalamnya ada pesan ekologis yang ingin 
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disampaikan kepada pembaca. Karya sastra ditulis atau diciptakan oleh sastrawan 

bukan untuk dibaca sendiri, melainkan ada ide, gagasan, pengalaman, dan amanat 

yang ingin disampaikan kepada pembaca untuk kebutuhan ekologis.  

Karya sastra memiliki berbagai bentuk seperti puisi, drama, dan prosa (cerpen, 

novel, dan lain-lain). Berdasarkan bentuk karya sastra tersebut, prosa  adalah suatu 

jenis  karya sastra yang berbentuk  tulisan bebas dan tidak akan terikat dengan aturan-

aturan tulisan seperti rima, diksi, irama, atau yang lainnya. Makna kata dalam prosa 

yang sifatnya denotatif atau mengandung makna yang sebenarnya. Menurut Kosasih 

(2014:3), prosa yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa yang bebas dan 

panjang dengan penyampaian secara naratif (bercerita). 

 Setiap bentuk karya sastra mengandung nilai-nilai, imajinasi, dan penokohan 

yang berbeda, seperti pada novel. Novel adalah suatu jenis karya sastra yang 

menceritakan tentang kehidupan seseorang dengan orang yang berada di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang 

diceritakan. Menurut Kokasih (2014:60), novel adalah karya imajinatif yang 

mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang 

tokoh.  

Pada setiap karya sastra pasti memiliki dua unsur yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Menurut Redaksi (2012:8), unsur ekstrinsik ialah unsur yang 

membantu karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik dalam novel 

merupakan unsur pembangun novel yang berasal dari luar yaitu unsur yang tidak 

dapat temukan didalam novel tersebut. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik 
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memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil sebuah novel. Ada beberapa unsur 

ekstrinsik dalam novel seperti latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan 

nilai-nilai kehidupan. 

Menurut Endaswara (2016:66), nilai adalah sesuatu yang tinggi dan berharga, 

penting dan sangat perlu bagi kehidupan manusia. Nilai berarti suatu kepentingan 

yang dapat meningkatkan derajat dan kualitas manusia. Keanekaragaman nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung dalam sebuah novel seperti nilai moral, nilai budaya, 

nilai pendidikan, nilai raligius, dan sebagainya, memiliki pesan yang sangat 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi pelajaran hidup bagi pembaca. Nilai-

nilai yang diciptakan dalam karya sastra biasanya adalah nilai positif. Peneliti sangat 

tertarik dengan nilai religius karena nilai religius adalah nilai kerohanian yang 

tertinggi, bersifat mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan 

dalam diri manusia. 

Menurut Endraswara (2016:68), nilai religius merupakan nilai yang 

berhubungan dengan keilahian atau kejalinan manusia dengan Tuhan dan segala 

ciptaan-Nya. Tuhan menjadi pengangan bagi seluruh orang Islam dan dapat 

menguatkan rohaninya. Agama menjadi tuntunan bagi seluruh umat Islam dan dapat 

menguatkan rohani. Dengan mejalinkan hubungan dengan Tuhan dapat meyakinkan 

seseorang untuk menjalani hidup dengan baik, dan dapat mencegah dari perbuatan 

dosa. 

Nilai religius dalam agama Islam terdapat  berbagai bidang seperti bidang 

akidah, syari’at/ syari’ah, akhlak, takwa, dan sebagainya. Dari beberapa bidang 
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tersebut, peneliti sangat tertarik dengan bidang takwa karena takwa berarti takut, 

menjaga diri, memelihara, tanggung jawab dan memenuhi kewajiban. Dengan 

bertakwa seseorang manusia akan mempunyai rasa takut akan dosa dan dapat 

menghindari dari perbuatan-perbuatan buruk. Menurut Ali (2013:367), ada beberapa 

ruang lingkup ketakwaan yaitu hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia 

dengan hati nurani atau dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan 

hubungan manusia dengan lingkungan hidup. 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik dengan novel Ayana Journey to Islam 

karya Ayana Moon karena novel ini menceritakan tentang kehidupan pengarang itu 

sendiri yang sejak lahir tidak mengenal keagamaan. Ia lahir dari keluarga yang sibuk 

dengan pekerjaan dunia. Pada suatu hari, ia mendengarkan kakek dan pamannya 

diskusi tentang  perang di Timur Tengah dan busana muslim disana yang membuat ia 

tertarik dan ingin berajar tentang Islam. Setelah itu, ia mencoba membaca buku-buku 

tentang Islam dan akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Namun 

semua tidak seindah yang ia pikirkan karena orang tuanya menentang keputusannya 

dan tidak memberikan kebutuhan finasial kepadanya. Meskipun begitu tekadnya tidak 

pernah surut walaupun tanpa dukungan orangtua.  

Ayana Moon pengarang novel Ayana Journey to Islam, sekarang sudah 

terkenal di negara Indonesia dan negara sekitarnya. Dengan menceritakan 

pengalaman yang dialaminya, akan berpegaruh bagi pembaca yang sedang ingin 

berhijrah atau sedang dalam masalah. Novel ini memberikan semangat dan rasa 
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optimis. Selain itu, juga dapat berpengaruh kepada pembaca untuk lebih mendekati 

sang pencipta-Nya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

terhadap novel Ayana Journey to Islam karya Ayana Moon dengan judul penelitian 

“Analisis nilai religius dalam novel Ayana Journey to Islam karya Ayana Moon” 

B. Rumusan Masalah 

Menurut Arikunto (2017:64), rumusan masalah penelitian adalah pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui penelitian. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah nilai religius apa 

sajakah yang terdapat dalam novel Ayana Journey  to Islam karya Ayana Moon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut Arikunto (2014:97), tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang 

menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Isi tujuan 

penelitian sebenarnya harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut. 

Berdasarkan permasalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan nilai religius yang terdapat dalam novel Ayana Journey  to Islam 

karya Ayana Moon. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, guru bahasa dan 

sastra Indonesia, dan  Peneliti lain. 



6 

 

 

 

1. Pembaca, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengetahui  tentang 

nilai religius yang terdapat dalam novel  Ayana Journey to Islam karya Ayana 

Moon. 

2. Guru bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini diharapkan bisa menambah 

pengetahuan dan menjadi acuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

3. Peneliti lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, dapat 

menjadi sumbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis nilai religius 

dalam novel.  
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