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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sastra adalah pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara imajiner 

atau secara fiksi. Dalam hal ini, sastra memang representasi dari cerminan 

masyarakat (Priyatni, 2012:12). Karya sastra bersifat imajiner, tetap masuk akal 

dan mengandung kebenaran karena pengarang mengemukakan realitas dalam 

karyanya berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan. 

Namun, hal itu dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan tujuannya 

yang sekaligus memasukkan unsur hiburaon dan penerangan terhadap pengalaman 

kehidupan manusia. 

Karya sastra dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan 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 berfikir dan 

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

tidak hanya ditinjau dari kemampuan pengarang dalam 
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menggunakan bahasa tetapi juga kepiawaian dalam memadukan struktur karya 

sastra dan amanat yang ada di dalamnya (Esten, 1990:7). 

Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan dan sesama. Fiksi merupakan hasil dialog, 

kentemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walau 

berupa hayalan, tidak benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, 

melainkan penghayatan dan perenungan secara intens. Fiksi juga sebagai karya 

imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas 

sebagai karya seni (Nurgiyantoro, 1995:3). 

Novel merupakan salah satu produk sastra yang memegang peranan penting 

dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif. 

Cerita dalam novel cenderung menggambarkan sikap dan cara pandang pengarang 

terhadap memandang suatu kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang di alami tokoh 

dalam novel memberikan gambaran akan sikap seseorang yang mengalami suatu 

masalah kemudian sikap yang digunakan dalam menghadapi dan menjalani 

masalah tersebut. Perkembangan novel dalam masyarakat cukup pesat, terbukti 

dengan banyaknya novel baru yang diterbitkan dan pengarang-pengarang baru 

yang bermunculan. 

Pada umumnya, novel mengetengahkan persoalan hidup cukup besar dan 

kompleks, terentang dalam latar waktu dan tempat yang sangat luas. Seringkali 

novel meliputi beberapa fase atau babak kehidupan dengan melibatkan banyak 

tokoh setiap kehidupan tokoh dipaparkan secara rinci sehingga melahirkan alur-

alur kecil disamping cerita utama. Banyaknya alur yang berkembang menyebabkan 
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dalam satu novel bisa terjadi beberapa kali puncak ketegangan atau klimaks 

(Suryanto & Haryanta, 2007:102). 

Bagi penggemar pecinta buku di tanah air, terutama buku-buku fiksi islami 

pasti tidak asing lagi dengan nama Habiburrahman El Shirazy. Karya-karya 

fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi 

pembaca. Kang Abik, demikian novelis ini biasanya dipanggil, mengaku bahwa 

kandungan ayat-ayat suci Al-quran telah menjadi inspirasi baginya untuk menulis 

cerita dengan kata-kata indah. Salah satunya adalah novel yang berjudul api tauhid. 

Novel sejarah yang menyadarkan. 

Kehadiran novel Api Tauhid sangat sejalan dengan perkembangan dunia 

islam saat ini. Pada saat dunia islam dihadapkan pada persoalan radikalisme dan 

kaburnya orientasi peradaban. Kekuatan sebuah novel sejarah tentu terletak pada 

kemampuannya dalam menampilkan peristiwa sejarah secara indah dan menawan. 

Novel menjadi sarat dengan hikmah sejarah yang berfungsi untuk menjadikan 

peristiwa masa lalu sebagai pengingat dan pelajaran bagi generasi sesudahnya. 

Sejarah yang merupakan pengalaman masa lalu (mati) dalam novel ini menjadi 

hidup kembali, memberikan ibrah yang luar biasa. Inilah yang dihidangkan novel 

Api Tauhid. Kemampuan untuk menghidupkan kembali peristiwa di balik tokoh 

berpengaruh dan penuh “keajaiban”, Sang Mujaddid Badiuzzaman Said Nursi, 

merupakan daya tarik tersendiri dalam novel tersebut. 

Habiburrahman El Shirazy menjelaskan novel Api Tauhid ini novel yang 

melukiskan jejak-jejak cahaya keagungan cinta yang luar biasa kepada Sang Maha 

Pencipta. Tokohnya yang luar biasa mendapat julukan “Badiuzzaman” atau “Sang 
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Keajaiban Zaman”. Dia adalah Al ‘Allamah Badiuzzaman Said Nursi. Tokoh yang 

begitu disiplin menjaga diri dari yang syubhat. Yang sejak kecil hingga tua sangat 

sabar dan teguh menjaga pandangan matanya dari yang tidak halal. Selain itu, 

sangat penyayang kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan kepada semut, kecoa, 

dan tikus sekalipun. 

Badiuzzaman Said Nursi kokoh menjaga agama-Nya, dan teguh 

memperjuangkan agama-Nya dengan cara yang indah, penuh cinta, dan damai. 

Jalan cahaya yang tidak memberikan paksaan sama sekali. Tetapi cahaya sekecil 

apa pun akan tetap mampu menyibak kegelapan. Tokoh ini kesabarannya bisa 

menjadi tauladan bagi para pejuang kebenaran. Dua puluh lima tahun hidup dari 

penjara ke penjara dan pengasingan, tetap menulis dan tetap berada di garda paling 

depan menegakkan kalimat Tauhid. Dengan Risalah Nur-nya Said Nursi terus 

mengumandangkan adzan di seantero penjuru Turki, ketika para mua’dzin 

dibungkam tidak boleh adzan. Tak terelakkan, penghayatan jejak-jejak keteladanan 

Badiuzzaman Said Nursi dihidangkan dalam novel Api Tauhid. 

Di satu sisi novel tersebut menggambarkan ghirah keislaman yang kuat 

dalam balutan romantisme yang pekat. Praktek ajaran agama yang mengungkap 

masalah-masalah berdasarkan Hukum Agama Islam. Sedangkan disisi lain novel 

Api Tauhid juga menceritakan masalah-masalah yang berupa hubungan manusia 

dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri. 

Dalam penelitian ini, mengangkat permasalahan akhlak ulama besar 

Badiuzzaman Said Nursi supaya dapat menginspirasi ke zaman era sekarang ini. 
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Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun. Membentuk 

akhlak mulia dalam kehidupan merupakan aset berharga yang seharusnya 

diterapkan. Mewujudkan dengan cara membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah 

lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Nabi Muhammad SAW 

mengatakan, “Sayangi kamulah siapa saja yang ada di bumi, niscaya yang ada di 

langitpun akan menyayangimu.” Hadist tersebut mengandung makna, bahwa orang 

yang beragama Islam adalah orang yang berakhlak mulia. Tidak hanya diminta 

untuk melakukan hal yang baik-baik kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan 

tumbuh-tumbuhan. 

Akhlak yang disampaikan tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api 

Tauhid sangat mengandung pesan-pesan ketauhidan dalam Islam. Cerita dalam 

novel tersebut mengemban misi pengarang dalam membuat karya sastra. Sastra 

memiliki fungsi dulce dan utile, yakni menghibur dan bermanfaat, sehingga selain 

berfungsi sebagai media hiburan bagi pembacanya namun novel juga memberikan 

manfaat kepada pembacanya, salah satu manfaat adalah memperkaya rohani 

pembaca. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul 

Akhlak Tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam Novel Api Tauhid Karya 

Habiburrahman El Shirazy. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

dalam pengajaran Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 

1.2 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini dikaji tentang akhlak, khususnya akhlak bernegara. 

Akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar 

dalam jiwa, lalu tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, 
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natural, dan refleks. Jadi, jika nilai islam mencakup semua sektor kehidupan 

manusia, maka perintah beramal shalih mencakup semua sektor kehidupan 

manusia. Dalam akhlak bernegara, tentunya menggambarkan sikap seseorang 

terhadap bangsa dan negaranya. Akhlak bernegara terdiri dari musyawarah, 

menegakkan keadilan, amar ma’ruf nahi munkar, hubungan pemimpin dan yang 

dipimpin. 

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, 

1) Bagaimana akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel 

Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi musyawarah ? 

2) Bagaimana akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel 

Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi menegakkan 

keadilan ? 

3) Bagaimana akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel 

Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi amar ma’ruf 

nahi munkar ? 

4) Bagaimana akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel 

Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi pemimpin dan 

yang dipimpin ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akhlak 

bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api Tauhid karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi akhlak 

bernegara yang berkaitan : 

1) Akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api Tauhid 

karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi musyawarah. 

2) Akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api Tauhid 

karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi menegakkan keadilan. 

3) Akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api Tauhid 

karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar. 

4) Akhlak bernegara tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam novel Api Tauhid 

karya Habiburrahman El Shirazy yang meliputi hubungan pemimpin dan 

yang dipimpin. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis dan 

praktis. 
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1) Manfaat Teoretis 

a) Memberikan pengetahuan baru dalam hal teknik pengembangan dan 

penggalian karya sastra yang mengandung kajian akhlak. 

b) Dapat memperkaya bahan bacaan dalam bidang sastra dan akhlak. 

2) Manfaat Praktis 

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

guru, murid, serta masyarakat pada umumnya. 

b) Dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap kajian 

akhlak khususnya akhlak bernegara sehingga mampu mengantisipasi 

pengaruh negatif dari luar. 

1.6 Definisi Operasional 

Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran 

antara peneliti dan pembaca, terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun istilah yang perlu ditegaskan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Tokoh  

Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tanpa tokoh alur tidak akan pernah 

sampai pada bagian akhir cerita. 

2) Tokoh Utama 

Tokoh yang menjadi sentral cerita dalam karya sastra. Karena tokoh 

yang paling banyak diceritakan, sehingga biasanya memegang peranan 

penting dalam setiap peristiwa yang diceritakan. Artinya tokoh cerita 

itu haruslah hidup secara wajar, mempunyai unsur pikiran atau perasaan 
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yang dapat membentuk tokoh-tokoh fiktif secara meyakinkan sehingga 

pembaca merasa seolah-olah berhadapan dengan manusia sebenarnya. 

3) Novel 

Karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika 

kehidupan seseorang atau beberapa tokoh (Kosasih, 2008:223) 

4) Akhlak 

Suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia 

di muka bumi. Jadi, akhlak merupakan suatu budi pekerti atau kelakuan. 

5) Akhlak Bernegara 

Kepatuhan terhadap Ulil Amri selama tidak bermaksiat kepada 

agama, ikut serta dalam membangun Negara dalam bentuk lisan maupun 

fikiran. 

6) Musyawarah 

Sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam 

masyarakat. Musyawarah bisa menciptakan keamanan, ketentraman, 

kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyat. Islam memperhatikan dasar-

dasar musyawarah. 

7) Menegakkan Keadilan 

Semua warga negara sekalipun dengan status sosial ekonomi - 

politik yang berbeda-beda mendapatkan perlakuan yang sama di mata 

hukum. Dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan kepada manusia supaya 

berlaku adil, adil itu ada yang bersifat umum tetapi juga bersifat khusus. 
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8) Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kejahatan. Membangun 

kehidupan manusia atas dasar ma’rufat (kebaikan) dan membersihkan 

nya dari hal-hal yang munkarat (kejahatan). 

9)  Hubungan Pemimpin dan yang Dipimpin 

Hubungan pemimpin dan yang dipimpin dalam pergaulan sehari-

hari berlandaskan kepada prinsip-prinsip Ukhuwah Islamiyah, bukan 

prinsip atasan dan bawahan (Ilyas, 2001:247 

 

 


