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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra adalah objek kajian yang menarik dan tidak akan ada habisnya. 

Hal ini disebabkan sastra adalah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Sastra sendiri dapat diartikan menjadi bentuk dari hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupanya dengan 

menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Semi, 1993:8). Sebagai seni kreatif 

yang menggunakan manusia dan segala macam segi kehidupan maka sastra adalah 

media untuk menyampaikan ide, teori atau sistem berpikir manusia. 

Karya sastra dapat memberikan kegembiraan dan kepuasaan batin serta dapat 

dijadikan sebagai pengalaman untuk menuangkan isi hati dan pikiran dalam 

sebuah tulisan yang bernilai seni. Seringkali dengan membaca sebuah karya sastra 

memunculkan ketegangan-ketegangan yang sengaja dibuat oleh pengarang  agar 

pembaca memperoleh wawasan dalam hal unsur kemanusiaan yang termasuk di 

dalam unsur perasaan, semangat, kepercayaan dan keyakinan dari hal tersebut 

terbentuklah sebuah karya sastra dari berbagai produk. Proses menciptakan karya 

sastra ada beberapa hal yang harus dilakukan pengarang, yaitu proses berpikir  

dan imajinatif dan mengenal realita yang terjadi di masyarakat. Keindahan cipta 

sastra tidak hanya ditinjau dari kemampuan pengarang dalam menggunakan 

bahasa tetapi juga kepiawaian dalam memadukan  struktur karya sastra dan 

amanat yang ada di dalamnya (Esten, 1990:07). 
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Kategori apapun karya sastra tetap menunjukan persepsi manusia sebagai 

ciptaan keterlibatanya serta sikap dan pandangan terhadap ciptaan itu (Rahmanto, 

1988:131). Berangkat dari itu Sayuti (dalam Yeti, 2012:57) berpendapat bahwa 

terdapat tiga wilaya fundamental yang menjadi sumber penciptaan karya sastra 

bagi pengarang. Wilayah tersebut yaitu kehidupan keagamaan, sosial, dan 

individu. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Mangunwijaya (dalam 

Yeti, 2012:55)  bahwa setiap karya sastra yang berkualitas selalu berjiwa religius. 

Pernyataan Mangunwijaya tersebut menegaskan bahwa dalam karya sastra 

terkandung nilai, norma dan agama. Pernyataan seperti ini muncul karena penulis 

karya sastra adalah mahluk sosial dan sekaligus mahluk religius, yang tidak dapat 

dipungkiri pengalaman religiusnya akan mempengaruhi karya sastra yang 

dihasilkannya. Lebih jelas lagi dikatakan oleh Muhammad (dalam Yetti, 2012:57) 

bahwa sastra religius adalah genre sastra yang bermaksud memberikan jawaban 

kepada situasinya dengan berbasiskan nila-nilai yang bersifat tradisional 

keagamaan 

Nilai-nilai religi  merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi 

dasar bagi seseorang atau kelompok orang yang menilai untuk kehidupanya. Nilai 

religi dalam masyarakat sangat bermacam-macam, yaitu nilai religi yang 

berkaitan dengan, iman, Islam dan akhlak. Tiga nilai tersebut sangat luas 

pembagian dan cangkupannya. Selain ke tiga nilai tersebut masih banyak lagi 

nilai-nilai religi yang lainya. Nilai-nilai tersebut merupakan gambaran hidup 

manusia. 

Novel-novel yang bernilai religi merupakan perwujudan dari pikiran seorang 

yang diluapkan melalui tulisan-tulisan sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita 
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yang runtun. Mulai dari pembuka masalah hingga penyelesaiaan masalah yang 

diambil dari kehidupan sehari-hari atau tingkah laku sehari-hari. Dalam dunia 

sastra sering dijumpai karya-karya yang berdasarkan nilai-nilai religi, misalnya 

novel Roboohnya Surau Kami karya A,A Navis, tenggelamnya kapal Van Der 

Wick karya Hamka dan di Bawah Lindungan Ka’Bah Karya Hamkah. 

Bagi pencinta novel-novel modern yang bertajuk Islami tentu tidak asing 

dengan nama Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, penulis novel 99 

Cahaya di Langit Eropa. Hanum Salsabiela Rais lahir di Yokyakarta, Jawa 

Tengah, 12 April 1982. Hanum adalah putri dari politikus Amien Rais dan bekerja 

sebagai dokter gigi, sedangkan suami dari Hanum Salsabiela Rais yaitu Rangga 

Almahendra bekerja sebagai dosen di Johannes Kepler University dan Universitas 

Gajah Mada. Dua Pengarang suami istri tersebut menggambarkan romantika 

kehidupan di negeri Eropa serta masalah sosial yang diangkat namun tidak 

terlepas dari nilai-nilai religi. Novel yang ditulis mengajarkan bagi pembacanya 

bahwa agama Islam dulu pernah menjadi sumber cahaya yang terang benderang 

ketika negara Eropa diliputi abad kegelapan dan mengajarkan manusia menuju 

pencarian makna dan tujuan hidup yang mendekatkan pada sumber kebenaran 

abadi yang Maha sempurna. 

Alasan penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa karya sastra 

tidak lepas dari persoalan agama. Hal ini dapat dilihat melalui novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra yang sangat 

dominan dengan nilai religius Islam. Tema yang di angkat dalam karyanya selalu 

mengahadirkan kehidupan religius, dan dari segi isi dan teknik penyampaianya 

serta pemilihan kata yang lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat awan, dan 
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pengambaran tokoh yang terdapat dalam Novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

Alasan lainya memilih novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela 

Rais dan Rangga Almahendra sebagai kajian pada penelitian ini. Pertama isi dan 

kandungan novel sarat akan aspek-aspek religius Islam yang sangat menarik untuk 

diteliti seperti; iman, Islam, dan akhlak.  

Pada penelitian ini peneliti akan membahasa tiga aspek kajian religius Islam 

yaitu; iman, Islam dan akhlak. Iman membahas yang meliputi iman kepada Allah, 

iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan iman kepada rasul dan Islam 

membahas tentang syahada, salat, puasa, jakat, haji, dan akhlak membahas tentang 

perilaku, sopan santun atau ajaran yang mengatur perilaku manusia. Alasan logis 

peneliti mengambil tiga aspek tersebut karena berdasarkan telaah peneliti tiga 

aspek inilah yang dominan pada kandungan novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

dibandingkan dengan aspek religius Islam yang lain, sehingga peneliti tertarik 

melakukan telaah lebih lanjut. Selain itu alasan peneliti mengambil iman, Islam 

dan akhlak adalah karena tiga aspek tersebut adalah pilar yang dijadikan landasan 

dalam menjalani hidup antara umat beragama dan disebabkan oleh sedikitnya 

peneliti-peneliti sastra terdahulu yang menggunakan novel ini sebagai objek 

peneliti, bahkan peneliti belum menemukan adanya penelitian sastra terdahulu 

yang menjadikan novel ini sebagai objek penelitian di Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang.  

Novel “99 Cahaya di Langit Eropa” merupakan novel karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra yang menceritakan tentang Islam di 

kancah Eropa. Tiga tahun di Eropa, mengajarkan penulis novel ini pada tempat 

jiarah baru di Eropa yang menyimpan sejuta misteri  tentang Islam dan banyak hal 
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lain yang lebih menarik dari sekedar Menara Eiffel, Tembok Berlin, Konser 

Mozart, Stadion Sepakbola San Siro, Colloseum Roma, dan gondola-gondola di 

Venizia. Berbeda dengan novel-novel lainya, novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

yang menjadi best seller ini, sampai diangkat menjadi sebuah film. Selain itu, 

novel ini menyuguhkan nilai religius yang sangat tinggi dimana pada kehidupan 

saat ini banyak nilai agama yang telah luntur di kehidupan masyarakat, namun 

novel ini mengajarkan untuk tetap memegang teguh agama yang kita anut dan 

percayai. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Yuliana (2007) dengan judul 

“Nilai-nilai religius Islam dalam novel ”Di Bawah Langit“ karya Opick dan 

Taufiqurrahman AL- Azizy. Penelitian tersebut meneliti tentang nilai religi yang 

mempermasalahkan akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap keluarga. 

Selain itu, Qomaria (2010) dengan penelitiannya yang berjudul ”Telaah Nilai 

Religius dalam Kumpulan Puisi Surat Cinta dari Aceh Karya Syeh Khalil” 

penelitian tersebut meneliti tentang akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap 

Rasulullah SAW, akhlak terhadap pribadi, akhlak terhadap keluarga, akhlak 

dalam bermasyarakat, dan akhlak bernegara.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maya Sari (2011) dengan penelitiannya 

yang berjudul “Nilai Religius Tokoh Utama dalam Novel Ayat-ayat Cinta Karya 

Habiburahman El Shirazi” penelitian tersebut meneliti tentang akhlak Mahmudah 

dan akhlak Madzmumah serta Nuryana (2014) dengan penelitianya yang berjudul 

“Nilai Religiusitas dalam Novel Sang Pencerah Karya Akhmal Nasery” penelitian 

tersebut meneliti tentang akhlak Allah SWT, akhlak terhadap pribadi, dan akhlak 

terhadap keluarga. Ahsanul Falah (2014) dengan penelitian yang berjudul 



6 

 

 

“Penulisan novel 99 Cahaya di Langit Eropa oleh Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra sebagai media dakwah” penelitian tersebut meneliti tentang 

proses penulisan novel dan apa yang melatarbelakangi  Hanum Salsabiela Rais 

dan Rangga Almahendra dalam menulis novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya 

meneliti nilai religi yang mempermasalahkan tentang berbagai akhlak, seperti 

akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak terhadap 

pribadi, akhlak terhadap keluarga, akhlak dalam bermasyarakat, dan akhlak 

bernegara, dan tentang yang melatarbelakangi Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 

Almahendra dalam menulis novel 99 Cahaya Di Langit Eropa dan proses 

penulisan sebagai media dakwa. Namun penelitian kali ini menitikberatkan pada 

Islam, iman dan akhlak. Islam dalam hal ini yang digambarkan adalah mengucap 

dua kalimat syahadat, mengerjakan salat wajib lima waktu dalam sehari semalam, 

mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji bagi yang 

mampu dan iman yang menggambarkan percaya kepada Allah SWT, percaya 

kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah SWT, percaya 

kepada Rasul-rasul Allah SWT dan akhlak yang digambarkan adalah yang 

berkaitan dengan perilaku manusia yang diajarkan oleh Islam 

Novel “99 Cahaya di Langit Eropa” Karya Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra dikemas dengan berbagai nilai religi. Novel tersebut 

menceritakan tentang kehidupan agama yang berada di Eropa dan dijadikan latar 

belakang serta tidak terlepas dari nilai-nilai religius Islam. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “Nilai-nilai Religius 
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Islam dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela Rais dan 

Rangga Almahendra”. 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus penelitian ini mengkaji nilai religius yang terdapat pada karya sastra 

berupa novel. Sejalan dengan pendapat itu Mangunwijaya (dalam Yetti, 2012:57) 

menyatakan bahwa setiap karya sastra pada awalnya adalah religius. Berangkat 

dari itu menurut Ali (2002:51) bahwa hakikat Islam sebenarnya adalah keimanan 

dan kepatuhan atas kehendak Tuhan. Penyataan ini sejalan dengan pendapat 

Daradjat dkk (1987:58) yang mengungkapkan bahwa hakikat Islam adalah iman, 

Islam, dan akhlak. Berdasarkan pernyatan-pernyataan di atas bahwa nilai-nilai 

religius Islam meliputi iman, Islam, dan akhlak. Oleh karena itu peneliti memilih 

masalah religius Islam yang diteliti secara spesifik yaitu nilai-nilai religi yang 

meliputi, iman Islam dan akhlak. Iman; keyakinan kepada:(1) Allah; (2) malaikat; 

(3) kitab- kitab suci; (4) nabi dan rasul. Islam atau penyerahan diri sepenuhnya 

kepada ketentuan Allah yaitu: (1) syahadat; (2) salat; (3) zakat; (4) puasa; (5) haji 

(Daradjad dkk, 1987:58-59). Yakni ibadah dalam arti rasa bakti kepada Allah 

SWT dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi  larangan-Nya, dan 

akhlak yang meliputi perilaku atau sopan santun atau ajaran Islam yang mengatur 

perilaku manusia.  

1.3 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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1) Bagimana nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di Langit Eropa” 

karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” yang berkaitan 

dengan rukun iman? 

2) Bagaimana nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di Langit 

Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” yang 

berkaitan dengan rukun Islam? 

3) Bagaimana nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di Langit 

Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” yang 

berkaitan dengan akhlak? 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsbiela Rais dan Rangga Almahendra” yang 

berkaitan dengan rukun iman. 

2) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” yang 

berkaitan dengan rukun Islam. 

3) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius Islam dalam Novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra” yang 

berkaitan dengan akhlak. 
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1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

a) Memberikan pengetahuan baru dalam hal teknik pengembangan dan  

b) Penggalian karya sastra yang mengandung nilai religius. 

2) Manfaat Praktis 

a) Dapat digunakan sebagai tamabahan wawasan bagi dosen, mahasiswa, 

guru, murid, serta masyarakat pada umumnya. 

b) Dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap nilai-nilai 

religius, sehingga diharapkan mampu mengatasi pengaruh negatif dari 

luar. 

1.6 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh kesamaan terhadap istilah yang digunakan, penegasan istilah yang 

dimaksud antara lain: 

1) Religius 

Agama yaitu suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur 

supranatural, yang menciptkaan dan mengendalikan alam semesta. Agama 

dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan 

objek pengabdian (Azra, 2002:30). Agama Islam adalah agama Allah yang 

disampaikan kepada nabi Muhammad, untuk diteruskan kepada seluruh umat 

manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dan ketentuan 
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ibadah yang menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat dan proses 

terbentuknya kata hati (Daradjat, 1987: 58). 

2) Karya Sastra  

Sastra adalah suatu objek kajian yang menarik dan tidak akan ada habisnya. 

Hal ini disebabkan sastra adalah sesuatu bagian yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.  Sastra sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah 

manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya 

(Semi, 1993:8). 

3) Rukun Iman 

Rukun Iman adalah dasar keyakinan dari agama Islam, yaitu percaya kepada 

Allah SWT, percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, percaya kepada kitab-

Nya, kepada para nabi dan rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada qadha 

dan qadar (Daradjat dkk, 1987:58). 

4) Rukun  Islam 

Rukun Islam adalah tiang utama dari agama Islam dan penyerahan diri 

sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Rukun Islam adalah lima yaitu 

mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, membayar zakat, 

mengerjakan puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bagi yang mampu 

(Daradjat dkk, 1987:195). 

5) Akhlak  

Akhlak artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Sedangkan menurut istilah 

akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah 

dan spontan yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Akhlak 
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merupakan cermin dari apa yang ada dalam setiap jiwa manusia, karena itu 

akhlak adalah dorongan dari keimanan, sebab keimanan harus ditampilkan 

dalam perilaku nyata sehari-hari (Azra, 2002:204). 




