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MOTTO 

❖ Sesuatu akan menjadi suatu kebanggan, jika sesuatu itu 

kita kerjakan dan bukan hanya difikirkan, sebuah cita-cita 

akan menjadi sebuah kesuksesan jika kita awali dengan 

bekerja untuk mencapainya bukan hanya menjadi impian.  

❖ Satu kali gagal seribu langkah untuk maju 

❖ Mimpimu ada digenggaman tanganmu 
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ABSTRAK 

 

Sugita Yohan,  2020. Analisis Nilai-Nilai Religius dalam Novel Surga Yang Tak 

Dirindukan Karya Asma Nadia.  

Latar belakang penelitian ini adalah menceritakan tentang kehidupan berkeluarga 

yang sangat bahagia layaknya sebuah dongeng, tetapi kebahagian itu hancur 

seketika karena sang suami beristri lagi. Novel Surga Yang Tak dirindukan 

menyajikan cerita menarik dan tetap pada jalur islami. Oleh karena itu, peneliti 

dalam hal ini melakukan prnrlitian mengenai Nilai-nilai Religius Dalam Novel 

Surga Yang Tak dirindukan Karya Asma Nadia? Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai religius yang ada dalam novel surga yang tak 

dirindukan karya asma nadia yang meliputi hubungan manusia dengan tuhsn, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan hati 

nurani, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dari 

jenis penelitian study pustaka melalui pendekatan kualitatif, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah dokumentasi berdasarkan hasil data 

penelitian penulis menyimpulkan bahwa nilai religius yang terdapat dalam novel 

surga yang tak dirindukan karya asma nadia yaitu, (1)hubungan manusia dengan 

tuhan meliputi:mendirikan sholat, percaya takdir, bersyukur, selalu mengingat 

sang pencipta dan mualaf. (2)hubungan manusia dengan hati nurani meliputi: 

sabar, berusaha dan kerja keras. (3)hubungan manusia dengan sesama manusia 

meliputi: poligami, toleransi, memberi bantuan, tanggung jawab dan cinta damai. 

(4)hubungan manusia dengan lingkungan yaitu: peduli lingkungan hidup. Adapun 

konflik batin yang dialami arini yaitu kegoncangan batin dan teman arini yang 

bernama lia juga mengalami hal yang sama tetapi bedanya lia yang tadinya 

berhijab langsung melepas hijabnya. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan 

adalah novel surga yang tak dirindukan karya asma nadia ini perlu dibaca oleh 

mahasiswa, guru, dan khususnya masyarakat umum, karena novel ini 

mengajarkan tentang hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan 

hati nurani, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia 

dengan lingkungan hidup. 

Kata Kunci : Analisi Nilai-nilai Religius, Novel 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar belakang 

Pada dasarnya kehidupan manusia sangatlah kompleks dengan berbagai 

masalah kehidupan. Dari kehidupan yang kompleks tersebut terdapat beberapa 

masyarakatnya. Selain itu sastra memiliki daya observasi yang tajam baik untuk 

masalah masyarakat maupun manusia sebagai anggota masyarakat. Seseorang 

dapat menuangkan hasil pengamatan dari pengalamannya sendiri kedalam sebuah 

ungkapan sastra, dan karya sastranya dapat menggugah perasaan orang, atau 

mendorong orang memikirkan masalah masyarakat maupun manusia yang 

dilukiskanya. 

Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan komunikatif tentang 

maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah 

kisah, dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan 

melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. 

Fungsi karya sastra yaitu untuk mengkomunikasikan ide dan menyalurkan fikiran 

serta perasaan estetis manusia pembuatnya. Ide itu disampaikan lewat amanat 

yang pada umunya ada dalam sastra selain ide, dalam sastra terdapat juga 

deskripsi berbagai peristiwa, gambaran pisikologis, dan berbagai dinamika 

penyelesaian masalah. Hal ini dapat menjadi sumber pemikiran dan inspirasi bagi 

pembacanya. Konflik-konflik dan tragedi yang digambarkan dalam karya sastra 

memberikan kesadaran pada pembaca bahwa hal ini dapat terjadi dalam 
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kehidupan nyata dan dialami langsung oleh pembaca. Kesadaranya itu 

membentuk semacam kesiapan dalam diri untuk menghadapi kondisi sosial yang 

terjadi dimasyarakat. Sastra juga berguna bagi para pembacanya sebagai media 

hiburan. Karya sastra dikenal dalam dua bentuk yaitu fiksi dan non fiksi. Jenis 

karya sastra fiksi adalah prosa, puisi dan drama. Sedangkan karya sastra non fiksi 

adalah biografi, autobiografi, essay dan kritik sastra.1 

Menurut The Advanced of Current Englisht (1960:853) novel adalah 

suatu cerita dengan suatu alur yang cukup panjang mengisi satu buku atau lebih, 

yang menggarap kehidupan manusia yang bersifat imajinatif. Dari definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa hakikatnya novel adalah cerita, karena fungsi novel 

adalah bercerita.2 

Dalam penjelasan agama Islam novel dikaitkan dengan cerita atau kisah. 

salah satu ayat yang memaparkan tentang kisah atau cerita dalam surat Al-

Qashash 28 : 3 yang berbunyi:  

 نَْتلُو َعلَْيَك ِمْن نَبَإِ ُموَسٰى َوفِْرَعْوَن ِباْلَحقِّ لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ    

Artinya : Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan 

Fir'aun  dengan benar untuk orsng-orang yang beriman.3 

 

Peneliti lebih tertarik menganalisis nilai-nilai religius. Nilai religius yang 

dikupas oleh penulis adalah nilai yang meliputi, hubungan manusia dengan tuhan, 

hati nurani, sesama manusia, dan lingkungan hidup. Selama ini, banyak 

 
1http://id.m.wikipedia.org/wiki/karya_sastra 
2 Endah Tri priatni, Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Kritis, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hal. 124-125. 
3 Prof.R.H.A.SOENARJO S.H, Yayasan Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur’an  28 : 3 
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masyarakat yang hanya menyukai novel yang menceritakan tentang percintaan 

saja, karena menurut mereka novel tentang keagamaan itu sangat membosankan. 

Mereka memerlukan bacaan yang menggambarkan suasana yang lebih realitis dan 

masuk akal dari hidup ini. Mereka ingin melihat kenyataan hidup sehari-hari yang 

nyata dan juga dialami juga oleh sesama mereka. Pada perkembangannya novel 

diungkapkan oleh beberapa pengamat sastra sebagai berikut. Novel adalah 

karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang 

yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak (karakter) dan sifat setiap 

pelaku.  

Novelis Asma Nadia merupakan salah seorang penulis perempuan 

Indonesia yang produktif dengan menghasilkan karya lebih dari 49 buku. Sejak 

2009, Asma Nadia menjadi CEO Asma Nadia Publishing House yang 

menerbitkan buku-buku best seller dirinya seperti Assalamu’alaikum Beijing, 

Sakinah Bersamamu, No Excuse!, Salon Keprssibadian, New Catatan Hati 

Seorang Istri, The Jilbab Traveler dan Surga Yang Tak Dirindukan 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh 

Asma Nadia Publishing House dan merupakan salah satu novel best seller. Hal ini 

ditandai dengan cetakan novel telah mencapai dua puluh cetakan yang hanya 

berjarak satu tahun (dari Juni 2014 hingga Juni 2015). Novel ini juga diadaptasi 

menjadi sebuah film pada tahun 2015 dengan judul yang sama, Surga Yang Tak 

Dirindukan. Selain itu, yang membuat penulis tertarik memilih novel dari Asma 

Nadia karena ia sebagai penulis wanita Indonesia telah banyak mendapat 

penghargaan nasional maupun internasional. Hal ini tertulis pada halaman sampul 
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belakang novel Surga Yang Tak Dirindukan,  Penulis Pemenang Adikarya IKAPI 

(2000, 2001, 2005), Novelis terbaik IBF Award 2008, Penulis Fiksi Terfavorit. 

Adanya nilai religius dalam novel surga yang dirindukan karya asma 

nadia, perlu juga dipaparkan pentingnya nilai religius tersebut untuk dianalisis 

oleh peneliti. Novel ini juga dapat memberikan inspirasi bagi penulis, pembaca 

dan peneliti, banyaknya nilai religius yang terdapat dalam novel ini sehingga 

penulis tertarik untuk menganalisisnya dan bisa untuk di jadikan pelajaran hidup 

seseorang terutama bagi penulis maupun pembacanya.  

Novel Surga Yang Tak Dirindukan ini pernah diterbitkan dengan judul 

Istana Kedua pada tahun 2007. Perubahan judul ini bukan dimaksudkan untuk 

memberi kesan baru bagi novel yang diterbitkannya kembali dengan judul Surga 

Yang Tak Dirindukan. Judul Surga yang Tak Dirindukan lebih mewakili isi cerita 

karena seorang istri yang merasa dikhianati dan suaminya menikah lagi akan 

merasa kehilangan kesan surga di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu berwarna 

bagaikan penampakan surga dalam sebuah dongeng, seolah berubah menjadi 

kelam. Rumah adalah surga, baiti jannati dan seorang istri adalah  ratu bagi rumah 

tangganya Novel Surga Yang Tak Dirindukan ini menyajikan dua kisah 

permasalahan wanita.  

 Pertama, bercerita tentang poligami yang dilihat dari sisi istri pertama dan 

istri kedua. Kedua, bercerita tentang wanita keturunan China yang menjadi korban 

cemooh teman-temannya hingga ia mengalami pelecehan seksual. Kekurangan 

dari novel ini terlihat pada alur akhir cerita, penulis tidak menjelaskan bagaimana 
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akhir dari cerita novel ini, cerita ini dibiarkan menggantung, seperti akan ada 

sambungan cerita dari novel ini. Poligami merupakan fenomena yang telah 

banyak terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Poligami menurut kebudayaan 

terbagi atas „Poligini‟ dan „Poliandri‟. Poligini adalah perkawinan seorang laki-

laki dengan dua orang wanita atau lebih, sedangkan poliandri adalah dua orang 

laki-laki atau lebih dapat bersama-sama menggauli seorang wanita secara seksual 

Poligami menurut ajaran Islam, sesuai dengan latar dan situasi dalam novel Surga 

Yang Tak Dirimdukan merupakan salah satu solusi dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang berbenturan dengan kondisi perempuan Praktik poligami tidak 

pernah diperintahkan/diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki, tapi diperbolehkan 

sesuai dengan syariat-syariat Islam. 

Melalui novel ini juga berisikan amanat, pada surah Al-Baqarah 2 : 153 

ابِِرينَيَا أَيُّهَا الَِّذينَ  َ َمَع الصَّ ََلِة ۚ إِنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا ِبالصَّ

ََلِة ۚ إِنَّ  ْبِر َوالصَّ ابِِرينآَمنُوا اْستَِعينُوا ِبالصَّ َ َمَع الصَّ َ   َّللاَّ  

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah  pertolongan (kepada 

allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, allah beserta orang-orang 

yang sabar.4 

Berdasarkan paparan diatas, hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan karna dorongan rasa ingin tau mengenai nilai-nilai 

religius, maka peneliti tertarik mengambil judul Analisis Nilai-nilai Religius 

Dalam Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia. 

 

 
4 Prof.R.H.A.SOENARJO S.H, Yayasan Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur’an  2 : 153 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai religius yang terkandung dalam Novel Surga 

Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia ? 

2. Bagaimana dampak poligami terhadap perempuan dalam Novel 

Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia ? 

C. Fokus Masalah  

Pada penelitian ini peneliti mengambil judul Nilai-nilai Religius Dalam 

Novel Surga Yang Tak Dirindukann Karya Asma Nadia.  

D. Tujuan dan Manfaat 

a. Adapun tujuan peneliti sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai religius yang terkandung dalam 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia ? 

2. Untuk menegetahui dampak poligami terhadap perempuan dalam 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia ? 

b. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi akademik untuk meningkatkan pengetahuan mengenai nilai 

religius. 

2. Bagi penulis hasil ini dapat dijadikan sebuah rujukan atau acuan 

yang kongkrit dalam dunia pendidikan.  
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E. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian study pustaka adalah 

kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, esiklopedia, internet, dan sumber-sumber 

lainnya. 5 

2. Pendekatan Penelitian  

Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

artinya penelitian dilakukan dengan menganalisis buku yang sudah ada kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif.6Jadi data kualitatift tidak memakai angka tapi 

berupa penjabaran didalam kalimat.  

 

3. Jenis dan Sumber Data 

 1). Jenis Data 

Dalam penelitian ini diperlukan data kualitatif. Data kualitatif adalah 

data berupa kalimat seperti sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk, tentang 

nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel surga yang tak dirindukan karya 

asma nadia, yang dikumpulkan melalui data-data buku yang ada. .  

2). Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

 
5 https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-study-kepustakaan.html?m=1  
6 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang : Grafika Telindo Press, 

2008), hal. 129 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah 

berbentuk kata-kata atau kalimat dan bukan angka. Sumber data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul nilai-nilai religius 

dalam novel surga yang tak dirindukan karya asma nadia. karya asma nadia 

terbitan asmanadia publishing house pada tahun 2014 dengan tebal halaman 300 

halaman. Sumber data sekunder adapun sumber data sekunder peneliti diperoleh 

melalui literatur berbagai buku yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.    

I. Teknik pengumpulan data dan analisis data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adalah analisis teks. Analisis teks digunakan 

untuk mendekskripsikan penderitaan tokoh perempuan yang terdapat dalam novel 

surga yang tak dirundukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Membaca novel surga yang Tak dirindukan karya Asma Nadia 

secara keseluruhan guna pemahaman awal.  

2. Membaca ulang novel tersebut secara lebih cermat untuk lebih 

memahami dan mencermati isinya. 

3. Membuat ringkasan novel Surga yang Tak dirindukan Karya Asma 

Nadia dengan bahasa sendiri.  

4. Menganalisis nilai religius yang terdapat dalam novel Surga yang 

Tak dirindukan Karya Asma Nadia. 
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5. Mengklasifikasikan nilai religius yang terdapat dalam novel Surga 

yang Tak dirindukan Karya Asma Nadia. 

6. Mendeskripsikan nilai religius tersebut. Dan menyimpulkannya. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

penelitian menggunakan data kualitatif.7 

J. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan isi dari proposal ini maka disusun 

suatu sistematika penulisan pembahasan sebagai berikut : 

BAB I :Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, definisi oprasional, jenis penelitian dan 

pendekatan, dan sistematika penulisan, jenis dan sumber data, 

teknik analisis data, dan sistematika penulisan.  

BAB II :Pengertian analisis, pengertian sastra, pengertian nilai, 

pengertian religius,  pengertian novel, unsur novel, ciri novel. 

BAB III :Hasil penelitian. 

BAB IV :Kesimpulan kritik dan saran. 

 

 

 

 

 
7 Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 309.  
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