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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat karena karya 

sastra lahir ditengah-tengah masyarakat dari hasil imajinasi pengarang serta 

refleksinya terhadap gejala-gejala sosial disekitarnya. Adanya imajinasi pada 

sebuah karya sastra akan menyebabkan karya tersebut itu menjadi karya yang 

imajinatif, yang didalamnya berisikan pikiran, perasaan, ide, dan harapan yang 

telah terangkum menjadi satu dan dikemas dengan menggunakan bahasa yang 

indah sehingga menjadi sebuah karya sastra. Selain itu karya sastra merupakan 

bagian dari seni yang berusaha menampilkan nilai-nilai keindahan yang bersifat 

aktual dan imajinatif sehingga mampu memberikan hiburan dan kepuasan 

rohaniah pembacanya. 

 Karya sastra juga berperan sebagai penuntun hidup, hanya saja penuntun 

hidup terarah ke satu tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak mungkin bersifat 

mendikte. Karya sastra mampu membentuk watak-watak pribadi secara personal 

dan akhirnya dapat pula secara sosial. Selain itu, sastra berfungsi sebagai 

penyadar manusia akan kehadirannya yang bermakna bagi kehidupan sang 

pencipta maupun pada kehidupan sesama manusia. 

 Sastra sebagai produk kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, 

religi, kesemuanya itu dirumuskan secara tersurat, tersirat dan tersorot yang 

menciptakan sifat-sifat ambiguitas pada karya sastra, sehingga tidak jarang karya 

sastra memiliki penafsiran yang majemuk. Nilai-nilai tersebut juga tidak lepas 
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dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan lewat kreatifitasnya pengarang 

mencoba membuat hal yang baru. Masalah yang dihadirkan dalam oleh sastrawan 

dalam karya sastra merupakan “Dunia Baru” yang berdiri sendiri (Suhariyanto, 

1982: 12). 

 Pada awal mulanya, segala sastra adalah religious. Keberadaan agama 

dalam karya sastra digantikan dengan unsur religius yang lebih luas maknanya 

dan sifatnya berbeda dengan agama. Unsur religius sebagai penghubung yang 

mendekatkan para penikmat karya sastra dengan agamanya, religius yang ada 

dalam karya sastra berasal dari agama, tetapi berbeda dengan unsur agama yang 

terkandunga dalam karya sastra. Nilai religius dalam karya sastra  lebih kepada 

persoalan individu sastrawan dalam menghasilkan teks-teks sastra  yang begitu 

kental nilai-nilai religi (Mangunwijaya, 1988:10). 

 Karya sastra sebagai ungkapan jiwa pengarang mempunyai tugas-tugas 

untuk memberikan andil sebagai pengantar moral dari kehidupan yang ada di 

bumi. Karena itu kehadiran karya sastra yang bersifat religious sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan masyarakat dengan harapan dapat membawa pengaruh bagi 

umat manusia. Pengarang berhasil membawakan moral dan kehidupan dalam 

karya sastra adalah karya religius. Mangunwijaya (1994:16) menyebutkan bahwa 

semua sastra yang baik selalu religius. 

 Dalam penjelasan sebelumnya, Mangunwijaya (1994:16) menyebutkan 

bahwa religius lebih sebagai penuntun manusia kearah segala makna yang baik. 

Kemampua-kemapuan pengarang dalam menyampaikan suatu makna yang baik 

akan dituangkan dalam seluruh struktur karya sastra. Jadi cerita-cerita yang 
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disampaikan oleh pengarang yang berupa fiksi maka makna yang baik akan 

dituangkan pada tema, tokoh-tokohnya, pertikaian dan penyelesaianya. 

 Dalam novel Kasidah-kasidah Cinta karya Muhammad Muhyidin 

mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pengarang lain. 

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

religiusitas Islam yang terdapat dalam novel Kasidah-kasidah Cinta karya 

Muhammad Muhyidin. Religiusitas selalu berkaitan dengan peraturan atau ajaran 

dalam beragama sehingga menimbulkan adanya hubungan timbal balik manusia 

dalam menyadari nilai-nilai kehidupan yang begitu besar maknanya didalam 

hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan yang paling berat 

adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga untuk membuktikan secara 

nyata nilai religius yang ada di dalam penulis telah mengadakan penelitian dengan 

judul : Nilai-nilai Religius Tokoh Utama dalam Novel Kasidah-kasidah Cinta 

karya Muhammad Muhyidin” 

 Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan  oleh Komariyah (2005) yang 

berjudul “Nilai-nilai Religius Perwatakan Tokoh Utama dalam Novel “Di bawah 

Lindungan Ka’bah “ karya H. Abdul Malik  karim Amrullah”. Kajiannya 

menggunakan pendekatan Psikologi Agama. Penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan tentang nilai-nilai religius perwatakan tokoh utama dalam 

pemikiran, sikap, prilaku dan perasaan tokoh utama.Penelitian lain juga pernah 

dilakukan oleh Agus (2008)  yang berjudul “ Telaah Religiusitas dalam Novel  

Dari Lembah  ke Coolibah karya Titis Basino  P.I”. penelitian ini lebih 

menekankan pada telaah religuisitas yang menemukan telaah sendiri yang 
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berupaya mendeskripsikan aspek sosioreligius yaitu nilai ibadah, akhlak, dan 

takdir. Dengan pilihannya tersebut tokoh utama menemukan telaah religius yang 

sebenarnya.  

 Penelitian pertama lebih menekankan pada aspek sosioreligiusitas tokoh 

utama  melalui pemikiran, sikap, perilaku, dan perasaan tokoh utama dengan 

kajian pendekatan psikologi agama. Maka penelitian ini pada dasarnya tidak jauh 

berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu  masih berkaitan dengan 

kajian sosio religius, akan tetapi perbedaanya terletak pada sebuah objek peneliti 

yaitu novel “Kasidah-kasidah Cinta” karya Muhammad Muhyidin yang 

menganalisis nilai-nilai religiusitas Islam 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

peneliti terdahulu. Dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan pada 

hubungan religiusitas Islam yang berhubungan dengan kehidupan dan tantangan 

yang dirasakan atau dialami oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Nilai-nilai 

Religius Tokoh Utama dalam Novel Kasidah-kasidah Cinta karya Muhammad 

Muhyidin”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang berkaitan dengan 

religius tokoh utama dalam novel “Kasidah-kasidah Cinta karya Muhammad 

Muhyidin yang menyangkut hubungan religius dengan Tuhan dan sesama. 

Dengan demikian, hubungan manusia dengan religiusnya mengalami berbagai 

macam aspek tertentu dalam permasalahan. 
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 Dilihat dari permasalahan di atas peneliti  mengungkapkan masalah 

religiusitas Islam yang dapat di lihat dari karya sastra yaitu, (a) menciptakan atau 

mengungkapkan masalah berdasarkan ajaran agama (religi), (b) kebutuhan agama 

(religi) hanya dijadikan sebagai latar belakang. Oleh karena itu, peneliti 

menetapkan fokus penelitian yag menganalis nilai religius tokoh utama dalam 

novel “Kasidah-kasidah Cinta” karya Muhammad Muhyidin, agar memudahkan 

peneliti dalam menganalisis data.   

 Berdasarkan ruang lingkup di atas, pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dibatasi pada beberapa hal yang relevan dengan orientasi penelitian tujuan 

pembatasan penelitian ini adalah untuk mengfokuskan permasalahan-

permasalahan secara lebih khusus, sehingga pembahasan menjadi lebih mendalam 

dan terperinci dalam memperluas fokus yang ditetapkan dalam menganalisis nilai-

nilai religius yang ada pada novel “Kasidah-kasidah Cinta” karya Muhammad 

Muhyidin tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimanakah nilai-nilai religius tokoh utama dalam konteks  

hubungan  manusia dengan Tuhan dalam novel “Kasidah-kasidah 

Cinta” karya Muhammad Muhyidin? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai religius tokoh utama dalam konteks hubungan 

manusia dengan sesama manusia dalam novel “Kasidah-kasidah Cinta” 

karya Muhammad Muhyidin? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskriptif obyektif 

tentang nilai religius dalam novel “Kasidah-kasidah Cinta” karya Muhammad 

Muhyidin. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskriptif 

tentang:  

1. Nilai-nilai religius tokoh utama dalam konteks hubungan manusia 

dengan Tuhan yang digambarkan dalam novel “Kasidah-kasidah Cinta” 

karya Muhammad Muhyidin. 

2. Nilai-nilai religius tokoh utama dalam konteks  hubungan manusia 

dengan sesama manusia yang digambarkan dalam novel “Kasidah-

kasidah Cinta” karya Muhammad Muhyidin. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki suatu manfaat. Adapun manfaat 

dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah data 

tentang religius yang terdapat dalam novel “Kasidah-kasidah Cinta” karya 

Muhammad Muhyidin. Di samping itu peneliti ini juga diharapkan dapat 

dijadikan panduan atau paling tidak bahan perbandingan dalam rangka mengkaji 

nilai-nilai  religius yang terdapat dalam karya sastra utamanya adalah novel. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pengajaran Sastra 

Dengan pendekatan ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang aplikatif dalam proses pengajaran sastra, khususnya 

dalam mempelajari masalah religi dalam sastra khususnya novel, hal ini 

juga menjadi bahan ajar yang cukup relevan untuk pengapresiasi karya 

sastra kepada siswa. 

2. Bagi penikmat sastra 

Penelitian ini bermanfaat bagi penikmat sastra guna membantu 

dalammengapresiasikan karya dan petunjuk disaat menghadapi kesulitan 

dalam memahami pesan yang terdapat karya sastra, Khususnya dalam 

novel “Kasidah-Kasidah Cinta” karya Muhammad Muhyidin. 

3. Bagi Peneliti Sastra 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan 

alternatif dalam menganalisis religius dalam novel serta membantu 

meningkatkan kajian analisis. 

1.6 Penegasan Istilah  

Penegasan istilah digunakan untuk mengatasi perbedaan tafsiran antara 

pembaca dan peneliti terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut.  

1. Nilai merupakan sekumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang selalu 

diekspresikan melalui perilaku oleh manusia sebagai perorangan, 
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kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik-buruk, benar-

salah, patut atau tidak patut terhadap objel material maupun non material. 

2. Nilai religius merupakan nilai yang terdapat dalam karya fiksi berupa 

penentuan manusia yang berhati nurani, berakhlak mulia atau saleh 

kearah segala makna yang baik. Bagi manusia religius, terdapat makna 

yang harus duhayati suci dan nyata dalam bentuk kekuasaan dankekuatan 

yang tidak terhingga, sumber hidup dan kesuburan.  

3. Tokoh utama merupakan subjek yang memiliki peranan penting dalam 

sebuah cerita sehingga cerita memiliki bentuk atau unsur-unsur yang 

utuh. 

4. Novel merupakan kisah atau cerita yang diperankan oleh pelaku tertentu 

dengan bentuk pemeranan, watak, latar serta tahapan dan rangkaian 

cerita. Novel sebagai sebuah karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia, 

dunia yang berisis model kehidupan yang diidealkan dan dunia 

imajinatif. 

5. Pendekatan sosiologi sastra merupakan suatu pendekatan yang melihat 

hubungan antara sastra dan masyarakat, karena sejauh mana sastra 

mencerminkan masyarakat pada waktu karya itu ditulis  


