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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Cipta sastra atau disebut dengan karya sastra adalah sebuah ciptaan atau 

sesuatu yang diadakan oleh manusia, di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan. 

Salah satu bentuk karya sastra ialah novel. Novel mampu dengan mudah 

memengaruhi pembacanya. Novel menceritakan kehidupan seseorang yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan. Kehidupan di sini maksudnya segala aspek 

mengenai kehidupan. Novel dengan bebas berbicara mengenai kejadian-kejadian 

dalam kehidupan. Novel semakin berkembang dan diminati di dalam kehidupan 

kita. Dengan demikian, karya novel harus memiliki manfaat bagi pembacanya. 

Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam membaca novel. Novel berfungsi 

sebagai hiburan, media pembelajaran, dan lain sebagainya. 

Karya sastra sebagai gambaran dari kehidupan dan terdapat nilai-nilai 

yang dapat kita ambil sebagai bahan perbaikan dalam kehidupan. Sastra 

memberikan sebuah pengalaman kepada masyarakat untuk merenungi nilai-nilai 

kehidupan dalam waktu yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Sesuatu yang 

demikian untuk mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dan 

sejahtera. Hal ini, sejalan dengan pendapat Sugiarti (2017: 110) bahwa sastra 

sebagai karya seni akan senantiasa saling berhubung dengan kenyataan hidup 

manusia dari segala macam dimensinya dan tergolong pula budaya yang tumbuh 

dalam masyarakat. Karya sastra terlahir dari pengalaman kehidupan manusia.  
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Dengan demikian, karya ciptaan manusia ini mengandung nilai-nilai sosial, politik, 

religi, dan lain sebagainya. 

Sastra Indonesia terus berkembang. Salah satu pengarang karya sastra di 

Indonesia adalah Habiburrahman El Shirazy. Ciri khas karya Habiburrahman El 

Shirazy bertema mengenai agama Islam dan cinta. Habiburrahman El Shirazy 

seolah berdakwah melalui novel. Beliau menyampaikan keindahan Islam melalui 

novel dan dibalut dengan nilai-nilai kehidupan. Pengarang karya sastra 

Habiburrahman El Shirazy berhasil menerbitkan novel terbarunya yang berjudul 

Bidadari Bermata Bening yang bertemakan kesucian cinta. Novel tersebut 

menceritakan kehidupan perempuan yang bernama Ayna. Ayna mengalami 

masalah untuk hidup yang dirasa berarti bagi dirinya dan lingkungannya. Ia 

berjuang untuk menghadapi kesulitan hidupnya. Kehidupannya yang penuh 

cobaan dihadapi dengan sabar dan penuh keikhlasan. Ia menggantungkan 

kepercayaanya kepada Allah dan Al-Quran.  

Novel Bidadari Bermata Bening mengajarkan kebaikan untuk generasi 

muda mengenai kesuksesan hidup dalam meraih cita-cita. Novel ini pula 

memotivasi generasi muda dalam meraih kesuksesan dengan bekerja keras, ulet, 

rajin, rendah hati, dan yakin dengan Allah yang akan selalu membantu. Novel 

Bidadari Bermata Bening menggambarkan kehidupan seorang perempuan yang 

tercapai hak-haknya dengan segala upaya yang dilakukannya. Selain itu, nilai 

edukatif, nilai sosial, dan nilai-nilai Islam seperti adab kepada orang tua, kepada 

lawan jenis, dan beriman kepada Allah. Novel ini hadir di saat yang tepat, dengan 

keadaan generasi muda yang miskin akan etika, moral, dan sopan santun. 
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Penelitian ini memilih novel Bidadari Bermata Bening karya 

Habiburrahman El Shirazy sebagai objek penelitian karena novel ini baik 

dijadikan sebagai contoh dan pembelajaran masyarakat terutama generasi muda 

yang saat ini miskin etika dan miskin mengenai makna hidup serta perjuangan 

mencapai eksistensi diri. Dalam novel ini, terdapat masalah tokoh utama 

perempuan dalam menemukan hidup yang berarti dan berharga sehingga 

hidupnya mencapai kesuksesan dan bahagia. Novel ini menggambarkan 

perempuan yang mencapai eksistensinya dengan upaya-upaya yang dilakukannya. 

Novel karya Habiburrahman El Shirazy ini menceritakan kisah kehidupan 

perempuan yang memperjuangkan kehidupannya dari persoalan kehidupannya. 

Perjuangan hidup yang digambarkan oleh tokoh utama perempuan begitu rumit 

ditempuhnya. Banyak masalah dan cobaan yang selalu datang. Namun, ia 

memperjuangkan dengan sabar, ikhlas, dan tetap berpegang teguh pada agamanya 

walaupun ia tak mempunyai orang tua dan hanya paman yang jahat padanya. 

Dengan demikian, peneliti tertarik mengkaji tokoh utama perempuan dalam novel 

ini untuk mendeskripsikan hidup yang mencapai kesuksesan, walaupun banyak 

masalah dalam hidupnya. 

Peneliti tertarik untuk mengkaji novel Bidadari Bermata Bening, 

khususnya untuk mendeskripsikan bentuk hasrat untuk hidup bermakna, bentuk 

kebebasan berkehendak, dan bentuk makna hidup tokoh utama perempuan yang 

tercapai dengan segala upaya yang dilakukannya dalam novel ini. Penelitian ini 

menarik dikaji melalui teori logoterapi. Melalui teori ini, dapat ditemukan 

gambaran mengenai kehidupan tokoh utama yang memperjuangkan kehidupannya 

dari masalah yang terus menerpanya. Perjuangan hidup tokoh utama perempuan 
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untuk kehidupan yang bermakna terpenuhi. Hal demikian, menyebabkan tokoh 

utama perempuan memperoleh makna kehidupan yang berarti dan menyebabkan 

perasaan bahagia. Tokoh yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah tokoh 

utama perempuan yang bernama Ayna. Tokoh inilah yang mengalami banyak 

masalah dan akhirnya dengan upaya yang dilakukan hidupnya mencapai 

eksistensi diri. 

Penelitian ini menggunakan objek tokoh perempuan dalam novel Bidadari 

Bermata Bening. Hal demikian, dalam novel Bidadari Bermata Bening tokoh 

yang diceritakan dan mengalami banyak kesulitan hidup dan mencari serta 

menemukan hidup yang berarti dan berharga bagi dirinya dan lingkungan adalah 

tokoh utama perempuan yang bernama Ayna. Ayna melakukan perjuangan hidup 

dan mengalami tahapan-tahapan menemukan arti hidup. Ayna berusaha 

menghadapi masalah hidup dan mencapai eksistensi diri dengan upaya-upaya 

yang dilakukannya. Tokoh perempuan dalam novel ini digambarkan sebagai 

seorang santriwati yang berjuang dan bekerja keras untuk kesuksesan hidup dan 

cita-citanya. Perempuan yang imannya kuat dan berpegang teguh pada ajaran Al-

Quran, Nabi Muhammad SAW., dan segala tentang Islam. Ketika kehidupannya 

dipenuhi masalah, ia menjalani dengan ikhlas, sabar, yakin kepada Allah yang 

menciptakan segalanya, dan memperjuangkan kehidupannya dari masalah-

masalah kehidupannya yang terus mengejarnya. 

Hidup yang berarti tiap manusia berbeda-beda dan cara menemukannya 

berbeda bergantung pada pribadi, kebutuhan, gaya hidup, dan pekerjaan seseorang. 

Namun logoterapi sebagai sebuah ilmu memberi arahan dan menunjukkan cara-

cara yang terdapat dalam diri dan kehidupan itu sendiri. Logoterapi memandang 
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kehidupan untuk mendapatkan kesuksesan, mendambakan kehidupan yang berarti 

dan berakhir bahagia. Kehidupan yang berati akan menimbulkan perasaan bahagia. 

Kebahagiaan tidak begitu saja dengan mudah diperoleh, tetapi adanya perjuangan 

untuk memenuhi keinginannya untuk hidup lebih bermakna. Logoterapi 

memandang hidup untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut, 

sejalan dengan pendapat Bastaman (2007: 36) bahwa  logoterapi digambarkan 

sebagai jenis psikolog yang berhubungan dengan roh atau rohani manusia, yang 

tidak melupakan konsep ragawi atau tubuh dan kejiwaan, juga menganggap hidup 

yang berarti dan keinginan untuk hidup berarti adalah dorongan terpenting 

seseorang untuk menggapai tingkat hidup berarti yang diinginkannya. Kajian 

Logoterapi dan karya sastra masih sedikit digunakan.  

Penelitian terdahulu oleh Nofebriansyah (2014) yang berjudul 

“Kebermaknaan Hiidup Tokoh Utama dalam Novel Perang Karya Putu Wijaya 

Tinjauan Teori Logoterapi”. Penelitian tersebut mengkaji satu aspek dalam 

logoterapi yaitu makna hidup yang digambarkan tokoh utama dalam novel Perang 

karya Putu Wijaya. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan pelaku utama dalam 

novel Perang karya Putu Wijaya mengalami tahap-tahap ketika menemukan 

makna hidup. Kehidupan tokoh utama selalu berproses menjadi sesuatu yang baru, 

misalnya merencanakan masa depan untuk mengubah kondisi hidupnya. Selain itu, 

makna hidup dalam kehidupan pelaku utama dalam novel Perang karya Putu 

Wijaya terpenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Nofebriansyah mengkaji 

mengenai proses, wujud, dan deskripsi makna hidup. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini 

menggunakan novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy 
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dengan teori logoterapi. Dalam penelitian ini memfokuskan tiga aspek logoterapi 

yaitu 1) bentuk hasrat untuk hidup bermakna, 2) bentuk kebebasan berkehendak, 

dan 3) bentuk makna hidup tokoh utama perempuan yang tercapai dengan segala 

upaya yang dilakukannya. Penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang 

memiliki persamaan yaitu mengkaji permasalahan dalam karya sastra novel 

menggunakan teori Logoterapi. 

Posisi perempuan berhubungan dengan simbol lembut hati dan 

perilakunya. Oleh sebab itu, posisi perempuan mudah ditindas dan identik dengan 

keterpurukan. Hal ini telah umum dalam pandangan masyarakat termasuk oleh 

kaum laki-laki. Habiburrahman El Shirazy menggambarkan tokoh-tokoh 

perempuan yang kehidupannya penuh dengan masalah namun sukses dalam 

perjuangan hidup menghadapi segala masalah dan hak-haknya terpenuhi. 

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini berjudul “Kajian Logoterapi 

Tokoh Utama Perempuan pada Novel Bidadari Bermata Bening Karya 

Habiburrahman El Shirazy”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan bentuk-bentuk tujuan hidup dan bentuk-bentuk perjuangan hidup 

tokoh utama perempuan yang tercapai dengan segala upaya yang dilakukannya 

dalam novel Bidadari Bermata Bening. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana bentuk hasrat untuk hidup bermakna tokoh utama perempuan 

dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy? 

2) Bagaimana bentuk kebebasan berkehendak tokoh utama perempuan dalam 

novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy? 
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3) Bagaimana bentuk makna hidup tokoh utama perempuan dalam novel 

Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bersumber dari rumusan masalah tersebut, tujuan antara lain sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk hasrat untuk hidup bermakna tokoh utama 

perempuan dalam novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El 

Shirazy; 

2) mendeskripsikan bentuk kebebasan berkehendak tokoh utama perempuan 

dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy; dan 

3) mendeskripsikan bentuk makna hidup tokoh utama perempuan dalam novel 

Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini dapat diambil menjadi dua ialah  

manfaat teoretis dan praktis. Kegunaan penelitian tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan memperkuat ilmu 

pengetahuan mengenai kajian psikologi sastra khususnya perjuangan hidup kajian 

logoterapi dalam novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El 

Shirazy. Menambah pengetahuan mengenai kajian logoterapi dan karya sastra.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu untuk 

pembaca, pengajar sastra, dan peneliti selanjutnya. Kegunaan penelitian tersebut 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.2.1 Pembaca 

a) Mampu memberikan kesadaran dalam diri pembaca untuk mendapatkan 

hidup yang lebih berarti. 

b) Mampu memberikan motivasi diri pembaca dalam meraih hidup yang lebih 

berarti melalui ilmu logoterapi yang dapat diterapkan dalam diri dan kegiatan 

sehari-hari pembaca. 

c) Menambah pengetahuan mengenai hidup yang berarti, nilai sosial, nilai islam, 

dan meraih kesuksesan hidup bagi pembaca novel Bidadari Bermata Bening 

karya Habiburrahman El Shirazy. 

 

1.4.2.2 Pengajar Sastra 

a) Mampu menambah referensi pembelajaran dalam karya sastra Indonesia di 

sekolah. 

b) Mengembangkan pengetahuan dalam penerapan pembelajaran di bidang 

bahasa dan sastra Indonesia. 

 

1.4.2.3 Peneliti Selanjutnya  

a) Memperluas penelitian yang berkaitan dengan novel Bidadari Bermata 

Bening karya Habiburrahman El Shirazy dan teori logoterapi. 
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b) Mengembangkan pemahaman mengenai konsep hidup yang lebih berarti

dalam karya sastra dan kehidupan.

c) Mampu menjadi acuan peneliti lain dalam meneliti kajian psikologi sastra

khususnya kajian logoterapi.

d) Mempermudah peneliti laindalam memahami karya sastra melalui aspek

menemukan hidup yang berarti.

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

menjauhkan dari terjadinya kesalahpahaman atau kurang jelas dalam mengambil 

arti dan maksud istilah dalam skripsi ini, dengan demikian dapat diuraikan definisi 

istilah yang berkaitan sebagai berikut: 

a) Logoterapi

Logoterapi merupakan pandangan yang berisi usaha dan motivasi dalam 

kehidupan untuk menemukan dan meraih kehidupan yang bermakna dan berakhir 

bahagia. 

b) Hasrat untuk Hidup Bermakna

Keinginan untuk hidup yang lebih berharga dan berguna dalam kehidupan. 

c) Kebebasan Berkehendak

Kebebasan untuk menentukan sikap terhadap apapun yang disertai dengan 

tanggung jawab. 

d) Makna Hidup

Nilai-nilai yang dipandang penting dan memiliki nilai khusus (berharga) dari 

kehidupan seseorang. 




