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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang  dan 

menghasilkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar belakang dan keyakinan 

pengarang. Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan pernah 

lepas dari bahasa. Sastra dan manusia juga sangat erat kaitannya karena pada 

dasarnya sastra sering bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada 

manusia dan lingkungannya. Keberadaan karya sastra tidak terlepas dari 

pengarang dan pengarang menciptakan sebuah karya sastra itu artinya 

menciptakan sebuah model kehidupan. Karya sastra biasanya mendeskripsikan 

tentang kehidupan sehari-hari seorang tokoh yang mengalami berbagai masalah 

yang dimunculkan melalui peristiwa-peristiwa di dalam karya itu. Perjalanan 

kehidupan manusia tidaklah semudah yang diharapkan, ada kalanya manusia 

menghadapi lika-liku kehidupan dan persoalan atau permasalahan yang sulit.  

Karya sastra dalam mendeskripsikan kehidupan tersebut, pengarang juga 

mengungkapkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Karya 

sastra tentang keagamaan sangatlah menarik untuk dijadikan sebuah objek 

penelitian karena ada kaitannya dengan manusia, agama, maupun sang pencipta. 

Dalam karya sastra seperti itu, tergambarkan adanya reaksi aktif pengarang dalam 

menghayati makna kehadiran keagamaan yang dipeluknya secara teguh (Santosa dkk, 

2004:1).  
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Semua karya sastra memiliki manfaat bagi manusia yang diperoleh melalui 

dua aspek, yaitu estetika dan etika, yang secara keseluruhan ditujukan kepada 

kepuasan rohani. Kualitas estetika membangkitkan kegairahan hidup, rasa cinta, setia, 

dan cemburu, termasuk semangat intelektualitas dan perjuangan. Kualitas etis, yaitu 

masalah-masalah moral. Konservasi sosial tidak semata-mata diperoleh melalui 

agama, kekuatan hukum dan adat istiadat, norma dan aturan, tetapi juga melalui 

sistem simbol bahasa (Ratna, 2005:576).  

E.E. Kellet (dalam Aminuddin, 2013:37) sastra merupakan bagian dari 

seni yang berusaha menampilkan nilai-nilai keindahan yang bersifat aktual dan 

imajinatif sehingga mampu memberikan hiburan dan kepuasan rohaniyah 

pembacanya. Keindahan tersebut akan menarik minat pembaca untuk membaca 

karya sastra tersebut. Karya sastra dianggap bernilai jika karya tersebut mampu 

memberikan manfaat tertentu pada masyarakat pembaca. Sebaliknya suatu karya 

dikatakan tidak bernilai jika tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat 

pembaca. Bernilainya sebuah karya sastra jika dapat dijadikan cermin oleh 

pembaca untuk mempertebal iman, menyucikan batin, memperluas wawasan, 

menyadari akan nilai hakiki manusia. 

Novel sebagai salah satu  bentuk karya sastra, memiliki  banyak ragam dan 

tujuan jika dilihat dari isinya. Novel adalah prosa rekaan yang panjang, 

menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

belakang secara terstruktur. Menurut Nurgiyantoro (2010:11) novel dapat 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, 

lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang 

lebih kompleks. Penggambaran pada novel dapat tercipta dengan adanya tokoh-
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tokoh yang berkarakter berjalan pada alur yang runtut dan sesuai, kemudian 

berakhir setelah adanya suatu klimaks. Dalam menganalisis sebuah karya sastra, 

khususnya novel dapat digunakan berbagai macam metode. Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dalam penelitian dilakukan tahap 

pendeskripsian terhadap fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Fakta yang terdapat di 

novel merupakan kehidupan yang nyata dialami oleh si penulis. Dalam 

menjalankan kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan 

dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda, salah satunya dalam 

perbedaan agama untuk menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat maka 

diperlukan sikap saling menghormati dan bertoleransi.Selain itu, masyarakat juga 

dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban diantara satu sama lain. 

Indonesia merupakan Negara yang majemuk terdiri dari berbagai pulau, 

bahkan ribuan tersebar luas diseluruh Indonesia. Karena banyaknya pulau-pulau 

yang ada di Indonesia menyebabkan keanekaragaman bahasa, budaya, dan adat 

istiadat. Indonesia juga memiliki berbagai macam agama yang diakui oleh 

pemerintah, jadi toleransi antarumat beragama sangat diperlukan untuk 

menyatukan hati dan tekad masing-masing untuk menjaga kerukunan satu sama 

lain. Di Indonesia banyak agama yang diakui yaitu; agama Islam, Kristen, Hindu, 

Budha, Konghucu dengan perbedaan berbagai macam agama yang ada maka 

Indonesia rawan dengan konflik-konflik. Agama sendiri menurut ahli sosiologi 

kontemporer dari Amerika, Yinger  (dalam Scharf, 1993:30) merupakan sistem 

kepercayaan dan peribadatan yang yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam 
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perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan 

manusia.  

Indonesia terkenal sebagai Negara yang majemuk dan terdapat berbagai 

macam suku tersebar dari sabang sampai merauke. Adat istiadat, kepercayaaan 

dan agama menambah kemajemukan bangsa Indonesia. Fenomena yang terjadi di 

Indonesia saat ini sering terjadinya berbagai konflik yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan agama satu dengan yang lainnya. Kurangnya rasa bertoleransi, akan 

menyebabkan perpecahan antar pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang 

lainnya. Toleransi dan kerukunan antar umat  beragama bagaikan dua sisi mata 

uang yang tidak dapat dipisahkana satu sama lain. Kerukunan berdampak pada 

toleransi atau sebaliknya toleransi menghasilkan kerukunan keduanya 

menyangkut hubungan antar sesama manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-

Munawar (2003:12) bahwa terwujudnya kerukunan juga sangat mendukung demi 

terbentuknya toleransi antar umat beragama. Jika toleransi antar umat beragama 

dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat yang 

rukun satu sama lain. Sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia 

yang diterima sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. 

Agama adalah elemen fundamental hidup dan kehidupan manusia oleh 

sebab itu, kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta berpindah agama 

harus dihargai dan dijamin. Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas 

yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah, 

membentuk institusi sosial; publikasi, dan kontak dengan individu dan institusi 

dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional. Kebebasan agama, 
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menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi berdasarkan agama, 

pelanggaran terhadap hak untuk beragama, paksaan yang akan mengganggu 

kebebasan seseorang untuk mempunyai agama atau kepercayaan. Termasuk dalam 

pergaulan sosial setiap hari, yang menunjukkan saling pengertian, toleransi, 

persahabatan dengan semua orang, perdamaian dan persaudaraan universal, 

menghargai kebebasan, kepercayaan dan kepercayaan diri yang lain dan 

kesadaran penuh bahwa agama diberikan untuk melayani para pengkut-

pengikutnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji novel yang 

berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 

Almahendra. Novel ini merupakan sebuah novel perjalanan spiritual agama Islam 

di Eropa. Banyak tokoh-tokoh Indonesia yang menyanjung novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa ini. Hanum Salsabiela Rais adalah putri Amien Rais, lahir dan 

menempuh pendidikan dasar Muhammadiyah di Yogyakarta hingga mendapat 

gelar Dokter Gigi dari FKG UGM. Mengawali karier sebagai jurnalis dan 

presenter di Trans TV.Hanum memulai petualangan di Eropa selama tinggal di 

Australia bersama suaminya Rangga Almahendra yang sekaligus sebagai penulis 

kedua buku ini. di Eropa Hanum bekerja untuk proyek video podcast Executive 

Academy di WU Vienna selama 2 tahun. Ia juga tercatat sebagai koresponden 

detik.com untuk kawasan Eropa dan sekitarnya. Tahun 2010, Hanum menerbitkan 

buku pertamanya, menepak jejakAmien Rais: persembahan seorang putri untuk 

Ayah Tercinta. Sebuah novel biografi tentang kepemimpinan, keluarga, dan 

mutiara hidup.  
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Novel 99 Cahaya di Langit Eropa mempunyai sisi kelebihan dari novel 

yang lainnya, yaitu pertama merupakan novel pembangun iman yang mengajak 

kita untuk mengamalkan Islam secara total melalui perilaku yang mencerminkan 

Islam. Perilaku Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai toleransi beragama yang 

tercermin melalui penampilan tokoh utama dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

cara bertutur kata, belajar, bersosialisasi, selalu mensyukuri atas apa yang 

diperoleh entah itu baik maupun buruk, menghargai, menghormati perbedaan-

perbedaan dari aspek memeluk keyakinan antarumat beragama.. Novel ini juga 

memberikan sebuah pesan terhadap setiap manusia untuk kembali kepada ilmu 

pengetahuan, menghargai perbedaan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, 

atau harus ikhlas dan harus mementingkan agama serta mendorong untuk 

mempelajari sejarah agar lebih bijak lagi.  

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sri Sanaliati (2014) dengan judul  

“Nilai Moral dalam novel Surat Takdir untuk Hafiza karya Abdurrahman 

Khiaratullah”. Penelitian ini menghasilkan temuan berikut. (1) Nilai moral pribadi 

tokoh dalam novel. (2) Nilai moral sosial tokoh dalam novel. (3) Nilai moral 

ketuhanan tokoh dalam novel. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang 

hendak dilakukan oleh peneliti. Meskipun penelitian tersebut mempunyai 

persamaan untuk objek penelitian yang berupa novel. Novel yang dikaji oleh Sri 

Sanaliati yaitu novel “Surat Takdir untuk Hafiza” karya Abdurrahman 

Khiaratullah, sedangkan novel yang dikaji oleh peneliti yaitu“99 Cahaya di Langit 

Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais. Selain itu, nilai yang terkandung juga 

berbeda, dalam novel yang dikaji oleh Sri Sanaliati yaitu nilai moral dalam novel, 
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sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu nilai toleransi beragama 

yang meliputi bentuk-bentuk toleransi beragama, dan bagaimana pengarang 

mengungkapkaan nilai toleransi beragama dalam bermasyarakat.  

Novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais ini 

merupakan penggambaran realitas  kehidupan beragama di masyarakat. Jadi 

pembaca dapat mengambil nilai-nilai toleransi beragama yang terkandung dalam 

novel. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang 

berjudul ”Nilai Toleransi Beragama dalam Novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

Karya Hanum Salsabiela Rais.” 

 

1.2 Fokus penelitian  

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 

deskripsi nilai toleransi dalam beragama yg dicermati melalui isi teks novel yang 

dikemukakan oleh pengarang. Novel “99 Cahaya di Langit Eropa” yang berkaitan 

dengan kerukunan antar umat beragama mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk 

toleransi beragama, pengarang mengungkapkan nilai toleransi dalam beragama.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan jangkauan masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana bentuk toleransi beragama dalam novel 99 cahaya di langit 

Eropa karya Hanum Salsabiela Rais? 

b. Bagaimana pengarang mengungkapkan nilai toleransi beragama dalam 

novel 99 cahaya di langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan nilai 

moral tokoh utama yang terdapat di dalam novel “99 Cahaya di Langit 

Eropa”karya Hanum Salsabiela Rais. Adapun tujuan secara khusus adalah 

memperoleh deskripsi tentang : 

a. Bentuk toleransi beragama dalam novel 99 cahaya di langit Eropa karya 

Hanum Salsabiela Rais 

b. Nilai toleransi yang diungkapkan oleh pengarang dalam novel 99 cahaya 

di langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis maupun praktis. Adapun 

manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Manfaat teoretis 

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat menambah sumbangan 

pemikiran dalam bidang karya sastra.  Khususnya tentang nilai toleransi dalam 

sebuah novel. 

2) Manfaat praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 

pengarang, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Bagi pengarang, penelitian ini 

dapat memberikan masukan untuk dapat menciptakan karya sastra yang lebih 

baik. Bagi pembaca penelitian ini, dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 
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memperkaya wawasan sastra dan menambah khasanah penelitian sastra Indonesia 

sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia.  

 

1.6 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut. 

a. Nilai adalah wawasan yang berisi baik dan buruknya yang diterima 

mengenai perbuatan perbuatan dan sikap manusia. 

b. Toleransi beragama adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang 

menghargai agama orang lain untuk menganut agama kita. Serta tidak 

diperbolehkan untuk mengejek-ejek ataupun mencela agama orang lain 

dengan alasan apapun  

c. Novel “99 Cahaya di Langit Eropa ”merupakan sebuah novel yang 

dikarang oleh Hanum Salsabiela Rais buku ini diterbitkan oleh Gramedia 

Pustaka Utama pada tahun 2011. Buku ini adalah catatan perjalanan atas 

sebuah pencarian. Pencarian cahaya Islam di Eropa yang kini sedang 

tertutup awan saling curiga dan kesalahpahaman. Novel ini bercerita 

tentang perjuangan Hanum mencari keberadaan Agama Islam di Eropa, 

dimana di Eropa merupakan pusat sejarahnya Agama Islam. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia_Pustaka_Utama
http://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia_Pustaka_Utama

