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ABSTRAK 

 

Sari, Siska Intan Purnama. 2021. Adab Bergaul Remaja dalam Novel Cinta dalam 

Iklhas Karya Abay Analisis Sosiologi Sastra. Skripsi, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia, Program Sarjana (SI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Dr. Gunawan Ismail, 

M.Pd. dan (II) Dra. Hj. Sri. Parwanti.,M.Pd., 

 

Kata kunci: adab bergaul, novel, sosiologi sastra 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja adab bergaul remaja 

dalam novel Cinta dalam Ikhlas, Karya sastra merupakan sebuah karya yang 

dapat berupa karangan yang di dalamnya terdapat unsur pengajaran. Pengarang 

karya sastra berusaha untuk memasukkan niali-nilai kehidupan dalam karya 

sastra. Salah satu karya sastra berupa fisik yang banyak mengandung pengajaran 

adalah Cinta dalam Ikhlas karya Abay. Nilai pengajaran yang disamapaikan 

dalam novel Cinta dalam Ikhlas. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan sosiologi sastra, Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

adab bergaul remaja yang terkandung dalam novel Cinta dalam Ikhlas yaitu: (1) 

adab bergaul remaja, (2) Adab bergaul remaja dalam bentuk tolong menolong 

dalam kebaikan, (3) Adab bergaul dalam cinta, (4) Sabar dalam menghadapi 

cobaan, (5) Adab keimanan, (6) Adab iman kepada kitab-kitab Allah, (7) Iman 

kepada Rasul-Rasul allah, (8) Iman kepada Qodha dan Qodar Allah, (9) Nilai 

Ibadah, (10) Kewajiban terhadap jenazah, (11) Tidak saling peduli, (12) Saling 

Bersikap Lembut, dan  (13) Saling Memaafkan. Peneliti menyaran untuk 

penelitian selanjutnya agar meneliti novel Cinta dalam Ikhlas karya Abay dalam 

ruang lingkup yang lebih luas lagi, seperti gambaran ajaran agama Islam, akhlak 

terpuji, penerapan sunnah Rasulullah, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan adab bergaul remaja dalam Cinta dalam 

Ikhlas karya Abay. manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah 

inspirasi dan motivasi pembaca dalam novel Cinta dalam Ikhlas ini untuk dapat 

serta membuat pembaca memiliki hobi membaca. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah novel yang berjudul Cinta dalam Ikhlas karya Abay. Terbit pada tahun 

2017 diterbitkan PT. Bintang Pustaka. Yang terdiri 367 halaman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Karya sastra sebagai potret kehidupan bermasyarakat merupakan suatu karya 

sastra yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya 

sastra tercipta karena adanya pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau problem 

dunia yang menarik sehingga muncul gagasan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan dan karya sastra akan menyumbangkan kata nilai figur dan tatanan tuntutan 

masyarakat, hal ini merupakan ikatan timbal balik antara karya sastra dengan masyarakat, 

walaupun karya sastra tersebut berupa fiksi, namun pada kenyataannya, sastra juga 

mampu memberikan manfaat yang berupa nilai-nilai moral bagi pembacanya. Karya 

sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa 

pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Nurgiantoro, 2015:57). 

  Dengan membaca karya sastra, seseorang telah berapresiasi terhadap karya sastra, 

dengan kata lain dapat menikmati cerita, dan menghibur diri sendiri untuk memperoleh 

kepuasan batin. Selain itu dengan membaca karya sastra secara tidak langsung dapat 

membentuk manusia lebih berbudaya dan memberikan kesadaran tentang kebenaran serta 

memberikan kebutuhan seni kepada manusia. Sastra selalu menampilkan gambaran hidup 

dan kehidupan itu sendiri, yang merupakan kenyataan sosial. Dalam hal ini, kehidupan 

tersebut akan mencakup hubungan antara masyarakat dengan orang seorang, antara 

manusia, manusia dengan tuhannya, dan antara peristiwa yang terjadi dalam batin 

seseorang. 
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Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap 

lingkungan dan kehidupan. Walupun berupa hasil kerja imajinasi, khayalan, tidak benar 

jika fiksi dianggap hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan 

secara intens, perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, perenungan yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (Nurgiyantoro, 2015:3).  

Menurut Wellek & Warren dalam Nurgiyantoro (2015:8). Mengemukakan bahwa 

realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang menyakinkan yang 

ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Sarana untuk 

menciptakan ilusi yang dipergunakan untuk memikat pembaca agar mau memasuki 

situasi yang tidak mungkin atau luar biasa adalah dengan cara patuh pada detil-detil 

kenyataan kehidupan sehari-hari. 

Novel berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu 

panjang, namun juga tidak terlalu pendek (Nurgiantoro, 2015:12). Pada dasarnya, novel 

sama dengan cerpen, hanya saja berbentuk karangan yang lebih panjang dan berdiri atas 

beberapa rangkaian peristiwa. Novel lahir dan bersumber dari nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat sehingga novel hampir selalu, mengungkapkan suatu tatar sosial budaya yang 

mencerminkan masyarakat. Selanjutnya novel tersebut membawa dan mengandung nilai-

nilai yang dapat di terapkan pula di masyarakat, baik berhubungan dengan ke kebiasaan 

dan adat istiadat sifat-sifat luhur kemanusiaan, maupun hubungan manusia dan Tuhannya 

(Mulyadi, 2016:203).  

 Novel menampilkan salah satu bentuk karya fiksi yang menyampaikan 

permasalahan kehidupan yang kompleks. Seorang pengarang mampu mengarang sebuah 

karya sastra fiksi termasuk novel dengan baik dan biasanya tema yang diangkat diambil 

dari kehidupan yang pernah pengarang alami sendiri, pengalaman orang lain yang 
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pengarang liat dan dengar, atau pun imajinasi karena kesan yang ditinggalkan dalam 

novel cukup mendalam, sehingga pembaca ikut merasakan isi dari sebuah cerita dalam 

novel tersebut.   

Adab bergaul dengan manusia merupakan bagian dari akhlakul karimah’ akhlak 

yang mulia‟.  Akhlak yang mulia itu sendiri merupakan bagian dari agama Islam, Nabi 

Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau 

shallallahu Alabi wa Sallam adalah seorang manusia yang berakhlak mulia (Fariq, 

2018:19).   

Adab berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Ketenangan, 

kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian merupakan hal yang diperoleh jika manusia 

beradab. Adab bergaul dengan manusia merupakan bagian dari  budi pekerti. Ketenangan, 

kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian merupakan hal yang diperoleh jika manusia 

beradab. Menurut Damono dalam Wahyuni (2019:7).  

 Kurang mempraktekkan adab (etika) bergaul menyebabkan dakwah yang haq 

dijauhi oleh manusia. Manusia menjadi lari dari kebenaran disebabkan ahli haq atau 

pendukung kebenaran itu sendiri melakukan praktek yang salah dalam bergaul dengan 

orang lain. Sebenarnya memang tidaklah diberikan seseorang lari dari kebenaran 

disebabkan kesalahan yang dilakukan orang lain (Fariq, 2018:21--22).  

Kisah yang diangkat dalam novel remaja pun berkisar pada dunia remaja dengan 

berbagai masalah yang tidak rumit dan penyajiannya sederhana. Permasalahan yang 

diangkat dalam novel tidak jauh dari kehidupan remaja pada kenyataannya yaitu 

percintaan, pergaulan, persahabatan, persaingan, pencarian indentitas, dan sebaginya 

didorong oleh kenikmatan (Fatimah, 2008:5).  
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 “Sosiologi adalah imu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik 

antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, gejala 

moral, gerakan masyarat, dan sebagainya). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala no-sosial, seperti 

gejala geografis, gejala biologis, dan sebagainya, dan yang mempelajari ciri-ciri umum 

semua gejala-gejala sosial lain” (Syarbani, 2016:2). 

Sosiologi berasal dari bahasa latin „Sosius‟ yang berarti teman atau kawan dan 

bahasa yunani „Logos‟ yang berarti ilmu pengetahuan, kata, perkataan, atau 

memperbincangkan teman pergaulan (Pujileksono, 2018:1). Sosiologi adalah Ilmu yang 

mempelajari masyarakat, lembaga sosial, dan interaksi sosial. Analisis ilmiah tentang 

sebuah institusi sosial sebagai keseluruhan yang berfungsi dan berhubungan dengan 

masyarakat lainnya (Pujileksono, 2018:9).  

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Adab Bergaul Remaja yang terdapat 

dalam novel Cinta dalam Ikhlas Karya Abay dengan mengunakan teori sosiologi sastra. 

Yang dikemukakan oleh Fariq (2018:19) bahwa adab bergaul remaja adalah adab dengan 

manusia merupakan bagian dari akhlakul karimah „Ahlak yang mulia‟. Akhlak yang 

mulia itu sendiri merupakan bagian dari agama Islam.   

Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjujung 

tinggi nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat dengan menaati aturan-aturan sosial, 

sehingga akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Menurut 

Nasution dalam Wahyuni (2019:4).  Banyak hal yang penting yang harus diperhatikan 

dalam ruang lingkup pergaulan pada masyarakat. Oleh media-media yang ada, dengan 

mudahnya kita mengekspresikan diri tanpa memperhatikan adab sebagai landasan 
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bergaul. Jika dibiarkan begitu saja akan berdampak negatif dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal tersebut dijadikan penelitian sebagai landasan dalam penelitian ini.   

Peneliti membahas tentang abab bergaul remaja novel Cinta dalam Ikhlas Karya 

Abay. Salah satu novel yang mengandung banyak pengajaran sosial dan adab bergaul 

ialah novel Cinta dalam Ikhlas Karya Abay. Hal tersebut terlihat dari perilaku tokoh-

tokoh di dalamnya. Di dalam novel ini, Cinta dalam Ikhlas bercerita tentang kehidupan 

Bintang Atharisena Firdaus (Athar). Pada usia 5 tahun, Athar harus kehilangan sosok 

superhero dalam kehidupannya. Sang Ayah harus pergi untuk selama-lamanya 

menghadap Allah. Athar yang masih terpuruk, harus bekerja keras dami menghidupkan 

Athar, kedua kakanya, dan seorang adiknya yang masih berumur 1 tahun. 

Alasan peneliti menganalisis adab bergaul remaja pada novel Cinta dalam Ikhlas 

Karya Abay, karena belum ada yang menganalisis adab bergaul remaja Karya Abay juga 

dapat mengajarkan manusia untuk bersifat sabar, berusaha, dan saling tolong-menolong 

sesama manusia, cerita pada novel tersebut juga disajikan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh pembaca sehingga pembaca akan tertarik untuk membacanya. 

Fokus penelitian yang diambil adalah nilai adab bergaul remaja  dalam novel 

Cinta dalam Ikhlas, terkaitnya Karya sastra merupakan sebuah karya yang berupa 

karangan di dalamnya terdapat unsur pengajaran. Pengarang karya sastra berusaha untuk 

memasukkan  nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra. Salah satu karya sastra berupa 

fiksi yang banyak mengandung pengajaran adalah novel Cinta dalam Ikhlas karya Abay. 

Nilai pengajaran yang disampaikan dalam novel Cinta dalam Ikhlas berkaitan dengan 

adab bergaul, yaitu adab bergaul remaja dalam Islam yang terkandung dalam novel Cinta 

dalam Ikhas. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi 

sastra yang dikemukakan oleh Wellek dan Austin. 
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B.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa sajakah  adab bergaul remaja 

dalam novel Cinta dalam Ikhlas Karya Abay ? 

C.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan adab bergaul 

remaja dalam novel Cinta dalam Ikhlas Karya Abay Analisis Sosiologi Sastra.  

D.Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah kelanjutan dari penelitian. Apabila peneliti telah 

selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil yang diharapkan dapat 

menyambungkan hasil itu kepada Negara atau khususnya kepada bidang yang sedang 

diteliti Menurut Arikunto dalam Afriyani (2020:6).  

Dapat disimpulkan penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Salah satu manfaat teoritis yaitu penelitian dapat berguna sebagi 

membangun pemikiran untuk bidang yang di teliti. Sedangkan manfaat praktis dapat 

diuraikan sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Pembelajaran, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam  pemilihan 

bahan ajar khususnya pelajaran Bahasa Indonesia bidang sastra. 
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b. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang sosiologi sastra apa saja yang terdapat dalam novel Cinta 

dalam Ikhlas Karya Abay. 

c. Peneliti lanjutan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pembandingan dan 

referensi dalam mengadakan penelitian lanjut dengan memperluas aspek atau 

tujuan sastra dalam menganalisis novel-novel lain.  
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