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ABSTRAK

Ma’rifatulChusna1723311014.Analisiswacanapesanmoraldannilai-
nilaidakwahdalam novelBumiCintakaryamodelHabiurrahmanElShirazy
NormanFairclough.FakultasKeagamaIslam UniversitasNahdlatulUlam
Al-GozaliChilakap,2021.
Penelitian ini,menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
menggunakan teknik analisis wacana kritis Norman Fairclough.Data
penelitian berupa isicerita yang terdapatdalam novel,baikitu kata,
kalimatmaupunparagraphdenganmenggunakantenikpengumpulandata
dilihatdarianalisisteks(Teks,DiscoursePracticedanSosciocultural).
Penelitian inibertujuan Untukmengetahuiwacana kritis pesan moral
dalam novelBumiCintakaryaHabiburrahmanElSyirazymenggunakan
modelNormanFaircloughKarenakitamempelajaripesanmoraldannilai
panggilandarinovelkaryaHabiburrahmanElSirazi"BumiCinta".Metode
pengumpulandatayangdipakaiadalahobservasionaltanpapengawasan
dan studikepustakaan.Sementara itu,analisis data penelitian ini
menggunakanmodelNormanFairclough.
Hasilpenelitian menunjukan bahwa RepresentasiKutipan novelBumi
Cinta merepresentasikan bahwa Ayyas selalu menjunjung tingginilai
agama.RelasiDalam penulisannovelpenulissangatberpengaruhdalam
menggambarkanseorangtokohyangmenjalankantugaskewajibannya
sebagaiorangmuslim.IdentitasPadanoveltersebut,novelkhayalanatau
tidaknyatapenulisHabiburrahmanEl-Shirazytidakditampilkanlangsung
didalam noveltersebut.DiscoursePracticeDaripenulisannovelpenulis
memegangpenuhterhadappembuatanteks.Noveldibuatlangsungoleh
HabiburrahmanEl-Shirazy.Sosioculturalpractice,melihatsituasiyangada
didalam isisebuahkutipannovel.PesanMoralnovelbumicintaseorang
pemudamuslim yangtergambarcitrayangbaik.
Nilai-nilaidakwahmerupakannilaisuatukegiatanuntukmenyampaikan
danmengajarkansertamempraktikkanajaranislam didalam kehidupan
sehari-hari.Didalam NovelBumicintainipenelitimenemukanada8nilai
dakwah antara lain yaitu tawakal,taqwa,iman,muamalah,akhlak,
keislaman,ketauhidan,dantoleransi.Berdasarkannilai-nilaitersebuttokoh
Ayyassebagaitokohyangmenjunjungtingginilaiagamaislam.
KataKunci:AnalisisWacana,PesanMoral,NilaiDakwah,Novel,Analisis
NormanFairclough.
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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Karyasastramerupakanekspresibatinseseorangmelalui

bahasa,penggambaranyangberfungsisebagaijembatanmenuju

realitas kehidupan, penetrasi pengarang ke dalam realitas

kehidupan,imajinasimurnipengarang (peristiwa tetap) tidak

berhubungandenganrealitaskehidupan.,atauIntuisipenulis,dan

mungkin campuran keduanya. Karya sastra sebagai protes

terhadapkehidupanmasyarakatdapatdikomunikasikan,dipahami

dan dimanfaatkan oleh masyarakat.Pengalaman batin penulis

menciptakansebuahkaryasastra berupaperistiwaataumasalah

yang menarik,dan menciptakan ide dan fantasidalam bentuk

tulisan.(Emir,Rohman,&Wicaksono,2018,p.1)

Penelitian menunjukkan bahwa sebuah karya seniharus

memilikiide dasaryang mendasarinya.Karena dariide pokok

tersebut, seorang pengarang dapat mengembangkan karya

sastranya yang dibuatnya.Khususnya pada novel,biasanya

terdapatsatuidepokokutamadanbeberapaidepokoklainnya

yang telah ditambahkan yang berfungsisebagaimedia untuk

menyampaikanidepokokutamapadapenikmatkaryasastra.Ide

pokoktambahanbisaberupapermasalahan,pertengkaran,ataupun

perselisihanyangdialamiolehparatokohyangadadalam karya
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sastra.Permasalahan,pertengkaranataupunperselisihanbiasanya

seringdisebutdenganistilahkonflik.

Analisiswacanayaitusebuahupayaatauproses(penguraian)

buatmemberipeneranganberdasarkansebuahteks(empirissosial)

yangmauatausedangdikajiolehseorangataugerombolansecara

umum dikuasaiyang kecenderungannya yang memilikitujuan

eksklusifbuatmenerimaapayangdiinginkan.

Wacana merupakan proses pengembangan berdasarkan

komunikasi yang memakai simbol-simbol yang berkaitan

menggunakan interprestasi, & insiden-insiden pada sistem

kemasyarakatan yang luas.melaluipendekatan tentang pesan-

pesankomunikasi,misalnyakata-kata,tulisan,gambar-gambar,&

lain-lain, eksistensinya dipengaruhi sang orang-orang yang

menggunakannya.Analisistentang(atauyangjugadiklaim analisis

tentang kritis) merupakan pendekatan yang relative baru

berdasarkansistematikapengetahuanyangmunculberdasarkan

tradisiteorisosial& analisis linguistic yang kritis. Halini

dikemukakanolehBarkerandGalansinski2001,Fairclough1995,

Gavey1997 ,Gray1999,Hinshaw,Feetham and Shaver1999,

MeNay1992;PhillipsandHardy2002;WodakdanMayer,2001;

Kayu dan Koger,2000).Oleh karena itu,analisis wacana yang

disebutkandalam artikelinimerupakanupayauntukmengungkap

maksud tersembunyidarisubjek(penulis)yang mengemukakan
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pernyataantersebut.(DarmaY.A.,2009,p.49)

AnalisiswacanayangdibuatFaircloughdalam Sebuahmodelyang

menggabungkan analisis wacana berdasarkan kepentingan

linguistik,sosial,danpolitik,biasanyadikaitkandenganperubahan

sosial.Fairclough juga membagianalisis wacana menjaditiga

dimensi: tekstual,praktik wacana,dan praktik sosiokultural.

(soscioculturalpractice).

Noveladalahkaryafiksiyangmengungkapaspekmanusia

lebihdalam dandiungkapkansecarahalus(Nurgiyanto,1995:9).

Noveladalahjenisprosayangmengandungunsurtokoh,alur,latar,

dan fiksiyang mengungkapkan kehidupan manusia darisudut

pandangpengarang,sertamengandungnilai-nilaikehidupanyang

diolahdengantekniknaratifdanjasmani(Zaidan,1996).:136).

Noveladalah karanganpanjang berbentukprosa,yang memuat

rangkaianceritatentangkehidupanseseorangdenganorang-orang

disekitarnya,yangmenonjolkanwatakdanwatakmasing-masing

tokoh.(Purwadarminta,1995:694).

Didalam noveljugamengandungpesanmoraldidalamnya,

Pesan merupakan permintaan sebuh amanat yang harus di

sampaikankepadaoranglain.sedangkanmoralyaituketentuan

baikburukterhadapperbuatandankelakuanseseorang.Jadipesan

moraladalah amanatberupa nilai-nilaidan norma–norma yang

menjadipegangan bagiseseorang kelompok dalam mengatur



4

tingkah lakunya dalam kehidupan bermasyarakat.moralselalu

berkaitandengantingkahlaku,perbuatanbaikataumanghasilkan

penderitaan ataupun kebahagiaan itu tergantung pada individu

masingmasing.Moraljugadapatdiartikansebagaiajaranbaikdan

buruk,perbuatandankelakuan,ahlakkewajiban,dansebagainya.

Tindakan moralyang konsisten dengan pemikiran moralhanya

dapatdicapaimelaluikecerdasandanpembiasaanemosionaldan

spiritual.

Novelmemilikibanyakceritadantujuandidalamnya,juga

terdapatnilaidakwah.sebagianorangmemandangbahwadakwah

merupakanpenyampaiandanpenjelasanmengenaiajaranislam

semata,adapulaorangyangmemandangnyasebagaisebuahilmu

danpengajaran,danmenjauhkannyadaridimensipenerapandan

pelaksanaan,serta berbagaiteorilainnya.Adapula orang yang

mendefinisikannyasecaraumum,yangmengkolaburasikanantara

pengertian agama dan pengertian dakwah.kecenderungan ini

sebagaimanadiperkenalkanolehSyaikhMuhammadAr-Radidalam

buku Ad-Da’wah Al-Islamiyah, Da’wah ‘Alamiyah, dengan

menyatakan,“dakwahmerupakanaturan-aturanyangsempurna

bagisikapdanperilakumanusiasertamenetapkanhak-hakdan

kewajiban-kewajiban.(Al-Bayanuni,2010,p.9)

Dakwah jugatidakhanyaberupaperkataandanperbuatan

dakwah juga bisa dengan menggunakan tulisan sepertiKoran,
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majalah,cerpen,novel,buletin.Pada zaman sekarang dakwah

melaluitulisansemakinberkembangsalahsatunyadenganmenulis

novel. Novel menjadi sarana yang efektif karena dapat

menginspirasipembaca.Fiksijugabisamembuatpembacamerasa

sepertiberada didalam cerita dan dimabukkan oleh apa yang

diceritakanolehceritatersebut.Salahsatunovelyangmemilikinilai

keislamanyangtinggiadalahnovelkaryaHabiburrahmanElShirazy.

NovelkaryaHabiburrahmanElShirazymemilikibeberapa

kelebihan diantaranya yaitu memiliki nilai-nilai dakwah yang

memilikiunsurislami.Nilai-nilaiislam dalam novelBumiCintakarya

HabiburrahmanElShirazymeliputinilaitauhid,iman,taqwa,dan

budipekerti. Danmemilikitujuanuntukmenyampaikandakwah

secaratidaklangsungmelaluiperantarayaitunovel.

Bumi Cinta adalah novel pembangun jiwa karya

HabiburrahmanElShirazy,novel-novelyangditulismerupakanhasil

tadabburpengarangnovelterhadapayat-ayatsuciAllahdalam Al-

Qur’anulKarim.AgarAl-Qur’anbisadipraktikandalam kehidupan

sehari-hari.

NamaHabiburrahmanElShirazyadalahseorangpenulisdan

intelektualIndonesiayangterkenalsecarainternasional.Iaadalah

penulispertamadiAsiaTenggara yangmenerimapenghargaan

dari IstanbulScience and Culture Foundation,Turki.Lulusan

Fakultas Kebudayaan Universitas Al-AzharKairo inijuga telah



6

mendapatkan berbagaipenghargaan didalam dan luarnegeri.

Diantaranya: Penghargaan Sastra Kepulauan Asia Tenggara,

PenghargaanParamadin2009

HabiburrahmanElShirazypercayabahwaorang-orangyang

berimankepadaAllahakanmenghadapiujianyangsangatsulit.

Kebebasan berserikattelah menjadiepidemidi Indonesia dan

negara-negara lain. Pornografi, Porno aksi, liberalisme, dll

mengeringkanlingkungankitasepertiKandravansaatmusim hujan.

Ditelevisi,ditelevisidandibioskop,kamisecaraterbukamenjual

produk"pornografi"dan"Pornoaksi".Jikakitatidakhati-hati,iman

kitabisagoyahkapansaja.Sekarang,dalam menghadapimusuh

imanyangbegitubesar,Allahtelahmemberikitaresepyangefektif

dalam QS.Al-Anfalberarti(1)gigihdanmenyebutAllahsesering

mungkin.(2)TaatkepadaAllahdanRasul-Nyadanjanganberdebat.

(3)bersabarlah;(4)Jangansepertiorang-orangyangmeninggalkan

desanya dengan kesombongan dan kegembiraan dalam diri

manusia,dandenganhatimenghalangijalanAllah.Habiburrahma

ElShirazymendemonstrasikanempatresepmujarabmelaluitokoh

Muhammad Ayyas,sesama mahasiswa Salaf dariIndonesia.

MuhammadAyyas sedangbelajaruntukgelarmasterdiMadinah

dansedangmengerjakangelarPhDdalam SejarahIslam diRusia.

SetibanyadiRusia,AyasbertemudengantemanlamaDavid.David

sedangmencaritempattinggaluntukAyas.Davidsudahberusaha
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mencaritempatyangamandannyamanuntukAyyas,akantetapi

AyyasdatangdisaatMoskwasedangmengalamipuncakmusim

dingin.Ayyasmemberitahu David sangatmendadakdan hanya

punyawaktutigahariuntukmencaritempattinggal.Padaakhirnya

mendapat tempat tinggalsatu atap dengan dua gadis bule

walaupunsebelumnya Ayyasmenolaktinggalseatapdengannya

akantetapisetelahdavidmenjelaskanalasannyakenapamemilih

tempatituakhirnyaAyyasmautinggaldisitu.NamunAyyasharus

menghadapibanyakujiankeimananyaterutamadaritigawanita

yang selalu berinteraksidengannya.Tiga wanita tersebutyaitu

Yelena,LinordanAnastasiaPanzallo.DuawanitaYelenadanLinor

tinggalbersamaAyyasdanDr.AnastasiaPanzalloyaituasisten

dosennya yang menggantikan dosennya untuk menjadi

pembimbingAyyas.Ayyassebagaitokohyangbaik,jujur,amanah,

menjagakehormatan,bersyukursertataqwa.

PenelitisangattertarikuntukmenganalisisnovelBumiCinta

karya Habiburrahman El-Shirazy,karena novelinimenceritakan

seorangsantriyangmenjagakesuciandankeimanannyadinegara

Rusiadanbertempattinggalbersamaduaorangperempuancantik.

Selain itu beliau juga dikenalsebagaisutradara,da’i,penyiar,

sastrawan,pemimpin pesantren dan penceramah.Tidak hanya

novelyang berjudulBumiCinta ada beberapa novelkarya

HabiburrahmanEl-ShirazyyaitunovelyangberjudulAyat-AyatCinta,
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BidadariBermata Bening,Pudarnya Pesona Cleopatra,kembara

Rindu,KetikaCintaBertasbih,MerinduBagindaNabi,KetikaCinta

BerbuahSurgadanmasihbanyakkaryabeliau.

Dalam penelitiandeskripsi,makapenelitianinimenggunaka

metodeanalisiswacanakritismodelNormanFairclough.Penelitian

inidiambildarinovelBumiCintakaryaHabiburrahmanElShirazy

untukmenguraikanpesanmoraldannilaidakwahyangadadalam

noveltersebut.olehsebabitu,judulpenelitianiniialah“Analisis

wacana Pesan Moral Dalam Novel Bumi Cinta Karya

HabiburrahmanElShirazy”.

B.DefinisiOperasional

Untukmenjelaskaninterpretasiistilahdantautankediskusi

berikut,dan untuk menghindarikesalahpahaman,penelitiharus

mendefinisikanjudulskripsiyangakanditeliti,adapundefinisiyang

penelitimaksud.

1.AnalisisWacana

AnalisisWacanaterjadisebagaitanggapanterhadapbahasa

murni,yang tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan hakikat

bahasa. Dalam hal ini para ahli analisis wacana mencoba

memberikanalternatif-alternatifuntuk memahamiesensibahasa

semuaunsurbahasaterikatpadakontekspemakaian.(DarmaY.A.,

2009,p.15)

Analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis
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linguistikyangmenitikberatkanpadakalimatatautatarankalimat

sebagaiungkapansuatufenomenasosial.Bahasayangdimaksud

adalahekspresitertulis(teks)ataulisan(suara).Analisiswacana

diperkenalkanpertamakaliolehZelligHarispada1952.Pendekatan

ini selanjutnya berkembang menjadi pendekatan baru dalam

kebahasan.(Ahmad,2010,p.51)

Analisiswacanakritisdapatdiartikanbahwatidakadamedia

massayangsepenuhnyanetral.Mediabukanlahsuatuaturanyang

bebas,iajugasubyekyangmengkonstruksirealitas,lengkapdengan

pandangan,bias,danpemihaknya.(Eriyanto,2021,p.36)

Analisiswacanakritisadalahupayaatauproses(penguraian)

untukmemberikanpenjelasantentangteks(realitassosial)yang

diinginkanolehindividuataukelompokdominanyangcenderung

mengejartujuantertentuuntukmencapaiapayangdiinginkannya.

(DarmaY.A.,2009,p.49)

2.PesanMoral

Pesaniniadalah permintaanamanatuntukdipenuhiatau

diteruskankeoranglain.Moralitasmenentukanperilakuyangbaik

dan perilaku dan perilaku yang buruk.Istilah moralumumnya

digunakanuntukmendefinisikanbatas-batastingkahlaku,tingkah

laku,watak,danperangaiyangdinyatakanbenardansalah,baik

atauburuk,wajaratautidakpantas,pantasatautidakpantas.Dari

maknadanpemahamanpesanmoraltersebutdapatdisimpulkan
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bahwa pesan moral merupakan preskripsi yang harus

dikomunikasikan kepada orang lain dalam kaitannya dengan

perilakumanusia.Moralitasselaluberhubungandengantindakan,

dantergantungpadaorangnya,iamelakukanperbuatanbaikatau

menyebabkanrasasakitataukebahagiaan.Moralitasjugadapat

diartikansebagaibaikburuknyaajaran,perbuatandanperbuatan,

kewajibanmoral,dsb.(Palopo,2021,p.36)

3.Novel

NovelberasaldaribahasaItaliayangberarticeritaasli,berita.

Noveladalahprosanaratiffiksiyangpanjangdankompleksyang

secara kiasan menggambarkan pengalaman manusia melalui

serangkaianperistiwayangsalingterkaityangmelibatkanbeberapa

orang(karakter)dalam settingtertentu(latarbelakangcerita).Novel

adalah karya prosafiksi,biasanyaditulissebagainarasidalam

bentukcerita.Seorangnovelisdisebutnovelis.Sebuahnovellebih

panjang (setidaknya 40.000 kata)dan lebih kompleks daripada

ceritapendek,dantidakdibatasiolehkendalastrukturaldanmetrik

darifragmenatausajak.Secaraumum,novelfokuspadasisianeh

dariceritadanfokuspadakarakterdantindakanataukepribadian

merekadalam kehidupansehari-hari.(Warsiman,2016,p.109)

Novelmerupakan produk sastra barat yang masuk ke

IndonesiapadazamancolonialatauperkenalanIndonesiadengan
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budayaEropa.(Artawan,2018,p.1)

Noveladalahkaryafiksiyangmengungkapaspekmanusia

lebihdalam dandiungkapkansecarahalus(Nurgiyanto,1995:9).

Noveladalahsejenisprosayangmengandungunsurtokoh,alur,

latar,danfiksiyangmengungkapkankehidupanmanusiadarisudut

pandangpengarang,sertamengandungnilai-nilaikehidupanyang

diolahdengantekniknaratifdantubuh(Zaydan,1996):136).Novel

adalahkaranganpanjangberbentukprosa,yangmemuatrangkaian

cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang-orang di

sekitarnya,yang menonjolkan watak dan watak masing-masing

tokoh(Purwadarminta,1995:694).

Noveladalahbentukprosanovelyanglebihpendekdarinovel.

Fiksibiasanyamenceritakantentangperistiwapadawaktutertentu.

Bahasayangdigunakanmiripdenganbahasasehari-hari(Siswanto,

2008:141).Noveladalah cerita pendek yang berbentuk prosa

berskalabesar.Skalabesardisinidapatberarticeritadenganalur

(plot)yangkompleks,banyaktokoh,temayangkompleks,suasana

naratif yang berbeda,dan setting penceritaan yang berbeda

(Sumardjo&Saini,1991:29).(Saputra,2020,p.25)

4.BumiCinta

BumiCinta merupakan sebuah novelkarya daripenulis

terkenal yaitu Habiburrahman El-Shiray. Novel Bumi Cinta

merupakan sebuah novelreligious dan pembangun jiwa.Nama
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mahasiswatersebutadalahMuhammadAyyas.TokohAyyasyang

Menjagakeimanansebagaipemudamuslim ditengahkehidupan

yangpenuhcobaandiMoskow,Rusia,dihadirkandalam novelini

dalam bentukyangsangatmengejutkan,indahdanpenuhperhatian.

(Shiray,2019).

NovelBumiCinta Karya Habiburahman ElShirazyadalah

kisah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan

sebuahpenelitiandinegaraRusia,tepatnyadiibukotayangbernama

Moskow.TokohAyyasyangdihadirkandalam novelBumiCinta,

sebagaisosokyangtidakmengharapkanpujiandanmengandung

rasa kasihan bagiorangorang yang mencintaidan berempati

padanya.puntidaksebagaitokohyangtakutdibencidandicacibagi

orang yang tidak menyukainya.Muhammad Ayyas merupakan

senandungjiwahambaAllahyangterusberjuangmempertahankan

keimanan,keyakinan,danakidahnya.Perjuanganyangtidakringan

dan gampang.Apalagisebagaimanusia biasa,imannya kadang

bertambahkadangberkurang.

5.ModelNourmanFairclough

Nourman Fairclough membagianalisis wacana dalam tiga

dimensi,yaituteks,discourse,dansosciolulturalpractice.Dalam

modelfairclough,teksdianalisissecaralinguistic,denganmelihat

kosakata,sematik,dan tata kalimat.Norman Fairclough juga

memasukankoherensidankohesivitas,bagaimanaantarakataatau
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kalimattersebutdigabungsehinggamembentukpengertian,semua

elemenyangdianalisistersebutdipakaiuntukmelihattigamasalah

berikut.Pertama,ideasionalyangmerujukpadareferensitertentu,

yang ingin ditampilkan dalam teks,yang umumnya membawa

muatan ideology tertentu.Kedua,relasi,merujuk pada analisis

bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan

pembicara,sepertiapakahtekaddisampaikansecarainformalatau

formal,terbuka atau tertutup.Ketiga,identitas,merujuk pada

konstruksitertentu dariidentitas penulis dan pembaca serta

bagaimanapersonaldanidentitasinihendakditampilkan.

Discoursepracticemerupakandimensiyangberkaitandengan

prosesproduksidankonsumsiteks.Produksiteksceritasemacam

iniberbedadenganketikaseorangpenyiarmenghasilkantekspuisi,

yang umumnya dihasilkan dalam suatu proses yang personal.

Konsumsi juga dihasilkan secara personal ketika seseorang

mengonsumsiteks (sepertiketika menikmatipuisi). Dimensi

Sociolulturalpractice adalah dimensiyang berhubungan dengan

konteks,disinimemasukkanbanyakhal,sepertikontekssituasi,

lebihluasadalahkonteksdaripraktikinstitusidarimediasendiri

dalam hubungannyadenganmasyarakatataubudayadanpolitik

tertentu.Ketigapengukurandiatasdapatdijelaskansebagaiberikut.

(DarmaY.A.,2009)
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C.RumusanMasalah

Berdasarkanuraiandiatas,rumusanmasalah penelitianiniadalah

sebagaiberikut:

1.Bagaimanaanalisiswacanakritispesan moraldalam novel

bumicinta karya Habiburrahman ElShirazy menggunakan

modelNormanFairclough?

2.Bagaimananilai-nilaidakwahdalam novelBumiCintakarya

HabiburrahmanElShirazy?

D.TujuanPenelitian

1.Untukmengetahuianalisiswacanakritispesanmoraldalam

novelBumiCintakaryaHabiburrahmanElSyirazymenggunakan

modelNormanFairclough

2.Untukmengetahuinilai-nilaidakwahdalam novelBumiCinta

karyaHabiburrahmanElSyirazy

E.Manfaatpenelitian

Setelahmelakukanpenelitiandanpembahasandiharapkanhasil

penelitianinidapatbergunabaiksecarateoritismaupunpraktis

1.ManfaatTeoritis

Secarateoritis,penelitiantentang“AnalisisWacanaKritis

PesanMoralDalam NovelBumiCintaKaryaHabiburrahmanEl

ShyrazyModelNourmanFairlock”inidiharapkanbermanfaat

bagipembacakhususnyabagimahasiswa,gurudandosen,

bagi perkembangan ilmu apresiasi diharapkan dapat
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menghargainilai-nilaisenidanbudaya.

2.ManfaatPraktis

Secara praktis penelitian tentang “Analisis Wacana Kritis

PesanMoralDalam NovelBumiCintaKaryaHabiburrahmanEl

Shyrazy ModelNourman Fairlock”inidapatdipahamidan

diterima serta dapat bermanfaat bagimasyarakat,Dapat

digunakansebagaibahantambahanmengajarbagigurusastra

Indonesia khususnya dalam menganalisis noveldan bagi

peneliti lain penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk

membukawawasandalam menganalisisnovel.

F.TelaahPustaka

Terkaitdenganpenelitiantentang“AnalisisWacanaKritisPesan

MoralDalam NovelBumiCintaKaryaHabiburrahmanElShyrazyModel

Nourman Fairlock”.Untuk menghindariadanya suatu kesamaan

denganpenemuan-penemuanpenelitilain.Makadenganinipeneliti

menentukanbeberapahasilpenelitianyangmemilikiadanyakaitan

kesamaandenganhasilpeneliti,yaitu:

Pertama skripsiyang ditulis oleh Elyna Setyawati(20013),

UniversitasNegeriYogyakarta,AgnesDavonar"AnalisisNilaiMoral

dalam Fiksi"SuratKepada Tuhan"(Pendekatan Praktis). Dalam

penelitianinipenelitimelakukantentanganalisisnilaimoraldengan

pendekatanpragmatic.

KeduaskripsiyangditulisolehTriWahyudi(2011),Universitas
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MuhammadiyahSurakartayangberjudul“AnalisisGayaBahasaPada

NovelSangPencerahKaryaAkmalNaseryBasral”.Dalam penelitianini

penelitimelakukantentanganalisisgayabahasa.

Letak perbedaan anatara skripsiyang penelitibuatdengan

skripsiyangdiatasadalahwaktudantempatyangberbedasertanovel

dan jenis penelitian yang berbeda.Namun ada persamaan dalam

penulisan skripsiyang penelitilakukan yaitu persamaannyaadalah

sama-samamenganalisisnovel.

G.Sistematikapenulisanskripsi

Untuk memudahkan dan memberi gambaran dalam

memahamihasilpenelitianyangberjudulAnalisisWacanaPesan

moraldan nila-nilaidakwah dalam novelBumiCinta karya

Habiburrahman ElShyrazy modelNourman Fairclough,maka

penulismenyusunsistematikapenulisanskripsitersebutmenjadi

limabab,yaitudiantaranya:

BAB I berisitentang pendahuluan yang memuat latar

belakangmasalah,definisioperasional,rumusanmasalah,tujuan

danmanfaatpenelitian,telaahpustaka,dansistematikapenulisan.

BAB IIberisitentanglandasanteoriataukajianteoriyaitu

pendeskripsian dan analisis teoriyang akan dijadikan sebagai

pijakanpenelitidalam melakukanpenelitiannantinya.Berisiteori:

analisiswacanakritis,pesanmoral,novel,danmodelFairclough.

BABIIIyangberisitentangmetodepenelitian,terdiridarijenis
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danpendekatanpenelitian,tempatdanwaktupenelitian,sumber

data,keabsahan data,teknik pengumpulan data,serta teknik

analisisdata.

BAB IV dalam bab iniberisitentang penyajian data dan

analisisdatadimanamerupakanhasilanalisisyangdilakukanpada

permasalahanyangdiangkatpadajudulskripsiini

BABVSebagaibabakhirberisipenutupmeliputikesimpulan

yangmerupakanjawabandaripertanyaandalam rumusanmasalah,

saran-saran bagipihak yang terkait,dan kata penutup dalam

penulisanskripsiinipadabagianakhir.

BABII

KERANGKATEORITIK
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A.Analisiswacana

1.AnalisisWacana

Pendekatan analisis wacana melihat bahasa selalu

melingkupirelasikuasa,terutama dalam bentuk subjek yang

tertanam dalam masyarakatdanberbagaitindakanrepresentasi.

Oleh karena itu,analisis wacana mengambilpendekatan tidak

hanya darisudutpandang linguistik,tetapijuga darianalisis

linguistikyang menghubungkan dengan konteks.Konteksyang

dimaksudyaituuntuktujuandanpraktiktertentu.

Dalam konteks diatas,Fairclough (dalam Jorgensen)

berasumsibahwawacanaadalahpraktiksosial,danJorgensen

menjelaskankonsepFairclough,yangmembagianalisiswacana

menjaditigadimensi:teks,praktikdiskursif,danpraktiksosial.

Teksberkaitandenganlinguistik,misalnya,dalam halkosakata,

semantikdanstrukturkalimat,kohesidankoherensi,dancaraunit-

unitinimembentuk pemahaman.Praktik wacana merupakan

dimensiyang berkaitan dengan produksidan konsumsiteks,

sepertipolakerja,jadwalkerja,danrutinitaspembuatanberita.

Dimensipraktiksosialterkaitdengankonteksdiluarteks:misalnya

kontekssituasiyang terkaitdengan budaya sosialatau politik

tertentuataukonteksmedia.

Berdasarkan uraian diatas,analisis wacana dirumuskan

sebagaikajianmendalam yangbertujuanuntukmengidentifikasi
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perilaku,sikap,danidentitasberdasarkanbahasayangdigunakan

dalam wacana. Analisis wacana melalui pendekatan kritis

menunjukkanketerpaduan(a)analisisteks,(b)analisisproses,

produksi, konsumsi dan distribusi teks, dan (c) analisis

sosiokulturalyangberkembangdalam wacana.

Sepintasdiketahuibahwaadatigaperspektifbahasadalam

analisiswacana,tetapibahasadipandangsebagaijembatanyang

menghubungkan orang dan benda.Oleh karena itu,analisis

wacanadigunakanuntukmenjelaskankaidahkalimat,bahasa,dan

pemahaman umum.Wacanadiukur benardan salah menurut

sintaksisdansemantik(Eriyanto,2006:4).Sudutpandangkedua,

aktivitaswacanadanhubungansosial,mengambilsubjeksebagai

faktorsentral.Dengandemikian,analisiswacanadirancanguntuk

mengidentifikasimaksuddanmaknatertentu(Eriyanto,2006:5).

Dalam perspektifketiga,bahasadipahamisebagairepresentasi

yang berfungsiuntukmembentukobjektertentu,topikwacana

tertentu,dan strategididalamnya.Dengan demikian,analisis

wacanadigunakanuntukmelepaskankekuatan-kekuatandalam

prosessetiapbahasa.(Eriyanto,2006:6)

2.KarakteristikAnalisisWacana

Analisiswacana bukan hanya studibahasa.Sebenarnya,

analisiswacanamenggunakanbahasa teksyangdianalisis,tetapi
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bahasa yang dianalisis relatifberbeda dengan studilinguistik

maknalinguistiktradisional.Bahasayangdianalisistidakhanya

digambarkan darisudutpandanglinguistik,tetapijugadikaitkan

dengankonteks.Konteksyangdimaksuddigunakanuntuktujuan

dan praktik tertentu,termasuk penggunaan kekuasaan untuk

menyudutkanindividuataukelompoktertentu.MenurutFairclough

danWodak,Analisiswacana melihatwacanasebagaibentukdan

praktik sosial.Wacana sebagaipraktik sosialmembangkitkan

hubungandialektis antaraperistiwadiskursiftertentudansituasi,

institusi,danstruktursosialyangmembentuknya.Praktikwacana

dapat mencerminkan ideologi dan dengan demikian dapat

menghasilkandanmereproduksihubungankekuasaanyangtidak

setara antara kelas sosial,laki-lakidan perempuan,kelompok

mayoritas,dan minoritas.Perbedaan inidiekspresikan dengan

statussosialyangmencolok.Misalnya,melaluiwacana,situasi

rasisme,seksisme,atauketimpangandalam kehidupansosial

dianggap wajar dan wajar dan benar-benar analog dengan

kenyataan. Analisis wacana melihatbahasa sebagaicara

menggunakannya untuk melihat faktor penting: kelemahan

kekuasaan dalam masyarakat. Analisis wacana mengutip

Fairclough dan Wodak untuk menelitibagaimana penggunaan

bahasadarikelompoksosialyangadabersaingdanmengusulkan

versiuntukmasing-masing.Eriyantokemudianmerangkum ciri-ciri
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penting analisiswacanadalam karyaVanDyck,Fairclough,dan

Wodak.

a. Tindakan

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang

wacana.Prinsippertama,wacanadipahamisebagaisebuah

tindakan(action)Pemahamantentangkesatuanwacanaini

sebagaibentukinteraksi.Wacanatidakhanyaadadiruang

tertutupdaninternal.Apayangdikatakanatauditulisorang

tidak diartikan sebagaitulisan atau berbicara untuk diri

merekasendiri.Misalnya,orangmenjadigilaatauterhipnotis,

danseseorangberbicara,menulis,danmenggunakanbahasa

untukberinteraksidanberhubungandenganoranglain.harus

melihatPertama,wacanadipandangmemilikitujuan,seperti

pengaruh,diskusi,persuasi,dukungan,dan tanggapan.

Seseorang yang berbicara atau menulismemilikitujuan,

besar atau kecil. Kedua, wacana dipahami untuk

diungkapkansecarasadar,terkendali,dantidaklepaskendali

ataudiekspresikandiluarkesadaran.

b. Konteks

Analisiswacanakritismengkajidaribeberapakonteks

wacana,sepertilatar,situasi,peristiwa,dankeadaan.Dalam

hal ini,wacana diproduksi (diproduksi),dipahami dan

dianalisisdalam kontekstertentu.MengutipperspektifCook,
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analisiswacanajugamengeksplorasikontekskomunikasi.

yangberkomunikasidengansiapamengapa;dalam audiensi

dansituasiapapun;Bagaimanaberbagaijeniskomunikasi

danpengembanganhubunganterjadimelaluilingkungannya.

Titik tolak analisis wacana yang mendalam tidak

dapatdipahamisemata-matasebagaimekanismeinternal

linguistik. Bahasa dipahami sebagai konteks secara

keseluruhan.Cookmencatatbahwaintiwacanaadatigahal:

teks,konteks,dan wacana.Teks adalah segala bentuk

bahasa,bukan hanyakata-kata diataskertas,melainkan

semuajenisekspresikomunikatif,ucapan,musik,gambar,

efeksuara,gambar.Konteksmencakupsemuasituasidan

hal-hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi

penggunaan bahasa,sepertipeserta bahasa,konteks di

manateksitudibuat,fungsiyangdimaksudkan,dll.Disini

wacanadimaknaibersamasebagaiteksdankonteks.

Analisiswacanaberfokuspadapenjelasanbersama

teks dan konteks dalam proses komunikatif.Disini

dibutuhkan gambaran kongkrit tentang budaya yang

disampaikannya serta proses kognitifdalam pengertian

umumnya.Disini,pembelajaranbahasamencakupkonteks.

HalInikarenabahasaselalu dalam konteks,dantindakan

komunikatiftidakmungkintanpapartisipan,interteks,dan
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konteks.

Wacana tidakdianggap sebagaidomain permanen

yang munculdimana saja,kapan saja.Wacana dibuat

dengansedemikianrupasehinggaharusditafsirkandalam

kondisidansituasi khusus.Wacanakritismendefinisikan

teks dan dialog dalam konteks tertentu.Wacana berada

dalam kontekssosialtertentu.Namun,tidaksemuakonteks

dimasukkan dalam analisis, hanya yang relevan dan

memengaruhi penciptaan dan interpretasi teks yang

dimasukkandalam analisis. Beberapakonteksmenjadi

pentingkarenamempengaruhiproduksiwacana.Pertama,

jeniskelamin,usia,latarbelakangpendidikan,kelassosial,

etnis, dan agama penting dalam banyak hal untuk

menggambarkan wacana.Kedua,kondisisosialtertentu,

sepertitempat,waktu,lokasiataulingkunganfisikpenutur

dan pendengar,merupakan konteks yang berguna untuk

memahamiwacana.Misalnya,settingditempatpribadiatau

publik,settingformalatauinformal,atau ruangtertentujuga

menyediakanwacanatertentu.Berbicaradiruangpengadilan

berbeda dengan berbicara diruang kelas,karena situasi

sosialdanaturanyangmelingkupnyaberbeda,menyebabkan

partisipan komunikasiharus menyesuaikan diridengan

konteksyangada.
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c.Historis

Menempatkan suatu wacana dalam kontekssosial

tertentuberarti tidakdapatdipahamitanpamenyertakan

konteksyangdihasilkandanmenyertainya.Salahsatuaspek

pentingdalam memahamisebuahteksadalahmenempatkan

wacana dalam kontekssejarah tertentu.Misalnya, kami

melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa

tentangSuharto.Pemahaman wacanasebuahteks hanya

dapatdicapaijikaseseorangdapatmembayangkankonteks

historisdimanateksitudiciptakan.Misalnya,situasisosial

politik,suasana saatitu.Olehkarenaitu,dalam analisis

diperlukan gambaran untukmemahamimengapa wacana

dominanataudominansamapersis,bahasayangdigunakan

persissama,dsb.

d.Kekuasaan

Dalam analisiswacanakritis,analisisjugaberkaitan

dengan unsurkekuasaan.Wacana apa pun yang muncul

dalam bentuktulisan atau dialog bukanlah sesuatu yang

natural,natural,ataunetral,melainkansemacam perebutan

kekuasaan.Konsepkekuasaanadalahsalahsatu hubungan

dasarantarawacanadanmasyarakat.Misalnya,kekuasaan

laki-lakidalam wacana seksismeataukekuasaankorporasi
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berupa dominasipengusaha kelas atas atas bawahan.

Penuturbahasabukanhanyapenuturasli,penulis,pendengar,

atau pembaca,tetapijuga anggota dari kategorisosial

tertentu,darikelompokprofesional,agama,komunitas,atau

masyarakattertentu.

Dariatasdiperolehkesimpulanbahwaanalisiskritis

suatuwacana tidakterbataspadarincianteksataustruktur

wacana tetapiterkaitdengankekuatandankondisisosial,

politik,ekonomidan budaya tertentu.Kekuasaan,yaitu

hubungannya dengan wacana,adalah kontrol.Seseorang

atau kelompok menguji (mengendalikan) orang atau

kelompoklainmelaluiwacana.Kontrolyangdimaksuddalam

konteks initidak harus selalu berupa kontrolfisik dan

langsung,tetapiharusberupakontrolmentalatauspiritual.

Sebuahkelompokdominandapatmemaksakelompoklain

untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Kelompok

dominanmemilikilebihbanyakakseskepengetahuan,uang

danpendidikandaripadakelompoknon-dominan.

Bentuk kontrol atas wacana bisa bermacam-macam

bentuknya,dan itu dapat menjadibentuk kontrolatas

konteksdimanamudahuntukmelihatsiapayangbisadan

harusberbicara,dansiapa yanghanyabisamendengardan

berkata“ya”.Seorangsekretarisdalam suaturapat,karena
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tidak mempunyaikekuasaan tugasnya,hanya mendengar

danmenulis,tidakberbicar.Didalam berita,haltersebut

banyakditemukan,pemilikataupolitisiyangposisinyakuat

dapatmenentukansumbermanaataubagianmanayang

tidakperluataubahkandilaranguntukdiberitakan.Selainitu,

konteks tersebutjuga diwujudkan dalam bentuk kontrol

terhadapstrukturwacana.

e.Ideologi

Ideologimemilikidua artiyang berlawanan,dan

ideologisecarapositifdianggapsebagaipandangandunia

yangmenetapkannilai-nilaiuntukperlindungandanpromosi

kepentingankelompoksosialtertentu.Padasaatyangsama,

ideologidipandang negatifsebagaikeyakinan palsu yang

diperlukan untuk melakukan penipuan yang mendistorsi

gagasanorangtentangrealitassosial.

Sebuah teks yang tidak akan lepas darisebuah

ideologidan memilikikemampuan untuk memanipulasi

pembacamenjadisebuahideologi.Ketikaberbicaratentang

budayakritis,ideologiadalahsalahsatumasalah,bersama

dengan persepsidan hegemoni.MenurutLullofSobura,

ideologiadalahsistem gagasanyangdiekspresikandalam

komunikasi.

Ideologimerupakanpusatanalisiskritiswacana.Hal



27

inikarena menulis atau dialog adalah semacam praktik

ideologisataucerminandariideologitertentu.Pertama-tama,

teoriklasik ideologimenyatakanbahwaideologidiciptakan

olehkelompokpenguasadengantujuanuntukmemproduksi

dan membenarkan dominasimereka.Salah satu strategi

utamanyaadalahmenginformasikankepadapublikbahwa

dominasisudahditerimabegitusaja.Wacanapendekatanini

dilihat oleh kelompok penguasa sebagaisarana untuk

membujukdanmengkomunikasikanproduksikekuasaandan

dominasiyang mereka milikikepada massa sehingga

tampakadildanbenar.(Badara,2012,pp.25-34)

3.AnalisisWacanaNormanFairclough

Analisis wacana Norman Fairclough dibangun diatas

pertanyaan besar tentang bagaimana menghubungkan

mikroteksdengan konteksmakrososial.Fairclough mencoba

membangun modelanalisiswacanayangmemupukanalisis

sosialbudaya,sehinggamemadukantradisianalisisteks,yang

selalumelihat dalam ruangterbatas,dengankontekssosial

yanglebihluas.KetertarikanFaircloughadalahuntukmelihat

bagaimana penutur aslimenyampaikan nilai-nilaiideologis

tertentu.Bahasa adalah bentuk perbuatan sosialdan kritis

dalam hubungandialektisdenganstruktursosial.Olehkarena

itu,bagiandimanabahasaitudibentukdandibentukharus
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dipisahkan darihubungansosialdankontekssosialtertentu.

Faircloughmenyatukananalisiswacanaberdasarkanlinguistik,

pemahamansosialdanpolitik,danmenciptakanmodelyang

secaraumum terintegrasikedalam perubahansosial.Makadari

itu,modelFairclough sering disebutsebagaimodelperubahan

sosial.

Fairclough berfokus pada wacana tentang bahasa.

Fairclough menggunakan wacana untuk merujuk pada

penggunaanbahasasebagaipraktiksosialdaripadaaktivitas

ataurefleksipribadi.Bahasasebagaipraktiksosialmengandung

implikasi.Pertama,wacanaadalahsuatubentuk tindakan,ada

yang menggunakan bahasa sebagai tindakan,ada yang

menggunakan bahasa sebagai tindakan didunia,terutama

sebagaibentukrepresentasiketikamelihatdunianyata.Tentu

sajapandanganinimenolakpandanganbahasasebagaibentuk

tersendiri.Kedua,modelinimengasumsikanadanyahubungan

antarawacanadanstruktursosial.Dalam halini,wacanadibagi

menjadistruktursosial,kelasdanhubungansosiallainnyayang

berkaitan dengan hubungan tertentu dan institusitertentu,

sepertibuku,pendidikan,masyarakatdanklasifikasi.

Faircloughmembagianalisismenjaditigadimensi:teks,

discourse,dan sosioculturalpractice.Dalam modelNorman

Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan
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memperhatikan kosakata,makna,dan strukturkalimat.Ini

termasuk koherensidan koherensi,cara kata atau kalimat

bergabunguntukmembentukpemahaman,dansetiapelemen

yang dianalisisdigunakan untukmemecahkan tiga masalah:

Pertama,ideologis mengacu pada referensispesifik yang

seharusnya munculdalam teks yang biasanya mengandung

kontenideologistertentu.Kedua,hubunganyangterlibatdalam

analisistentangbagaimana hubunganantarawartawandan

pembicaradibangun,sepertiapakahkeadilandikomunikasikan

secara informalatau formal,publik atau rahasia.Ketiga,

identitasberartikonstruksiidentitaskhususbagipenulisdan

pembaca,dan bagaimana individu dan identitas iniharus

diekspresikan.

Discoursepracticemerupakandimensiyangberhubungan

dengan proses produksidan konsumsiteks.Produksiteks

semacam iniberbedadariketika penyiarmenghasilkanteks

puitis yang biasanya dihasilkan dalam perjalanan individu.

Konsumsijuga dihasilkan secara personalketika seseorang

mengonsumsiteks(sepertiketikamenikmatipuisi). Dimensi

Sociolulturalpracticeadalah dimensiyang berkaitan dengan

konteks,disinimemasukkanbanyakhal,sepertikontekssituasi,

lebihluasyaitu konteksdaripraktikinstitusidarimediasendiri

dalam hubungannyadenganmasyarakatataubudayadanpolitik
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tertentu.Ketigadimensidiatasdapatdigambarkan sebagai

berikut.(DarmaY.A.,2009,pp.89-90)

B.PesanMoral

1.PesanMoral

Pesanadalahpermintaanamanatyangharusdipenuhiatau

diteruskankeoranglain.Moralitasadalahdefinisibaikdanjahat

dalam tindakandantindakan.Istilahmoralumumnyadigunakan

untukmendefinisikanbatas-batasperilaku,perilaku,watak,dan

perangaiyangdinyatakanbenardansalah,baik,jahat,layak,

tidaklayak,atautidakpantas.Darimaknadanpengertianpesan

moraldapatkitasimpulkanbahwapesanmoraladalahperintah

berupa nilaidan kebiasaan yang menjadipedoman bagi

kelompok untuk mengatur perilakunya dalam kehidupan

bermasyarakat.Moralitas selalu berkaitan dengan tindakan,

perbuatanbaik,atau penderitaanataukebahagiaan,tergantung

padaseseorang.Moralitasjugadapatdiartikansebagaiajaran

baikdanburuk,perbuatandanperbuatan,kewajibanmoral,dan

lain-lain.

Tindakanmoralyangsesuaidenganpemikiranmoralhanya

dimungkinkan dalam mencapaikecerdasan dan pembiasaan

emosionaldanspiritual.Misalnya,seseorangyangmemahami

bahwapestaporaadalahhalyangburukdandosaadalahorang

yangtidakpekaterhadappenderitaanmasyarakatdanmemiliki
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imanyanglemahakanterusmelakukankejahatanini.Suatu

masyarakattidak terbiasabertindaksesuaidengannilai-nilai

agamayangdianutnyakecualikondisiyangadamendukungnya.

Demikianpulatindakandemokrasitidak mewarnaikehidupan

suatu masyarakatjika kondisiyang ada tidak mendorong

tindakan demokrasi.Dalam penjelasan diatas,moralitas,

moralitasdapatdiartikansebagaiupayasistematis,pengalaman

rasional,dan khususnya pengalaman yang berkaitan dengan

moralitas,sehinggamenentukanperanyangmengaturperilaku

dannilai-nilaimanusia,bergunabagiorang-orangdannilai-nilai

bergunakehidupan.Banyak yangdisebutakhlakatauakhlak,

dan salah satunya adalah etika sosial, yang artinya

mensosialisasikanakhlak.Olehkarenaitu,dalam berkomunikasi

jangansampaimelakukantindakanyangbertentangandengan

etika sosial,sepertibersikap beranikepada orang tua atau

belajarakhlak.Moralitas,ataumoralitas,adalahperilakuyang

tercermindalam tindakankita.Nilaimoralmemberikanaturan

yangmengaturperilakuindividudenganmendefinisikanperilaku

yangbenardansalah.Nilaimoraladalahnilaiyangditerapkan

untuk berbuatbaik dan jahattanpa merugikan orang lain

berdasarkankesadaran.(Palopo,2021,p.36)

2.PerbedaanEtikadanMoral

Sepertihalnyamenggunakanbanyak kataygmenyangkut
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konteksilmiah,kata“etika”darimenurutbahasayunanikuno.

KataYunaniethospadabentuktunggalmemilikibanyakarti:

loka tinggal yg biasa, padang rumput, sangkar habitat,

kebiasaan,adat,aklak,watak,perasaan,caraberpikir,sikap.

Dalam bentukjamak(taetha)artinya:adatkebiasaan.Dari

etimologinya etika berarti:Ilmu tentang mampu,atau ilmu

tentangadatkebiasaan.Danmaknaterakhirinilahyangmenjadi

dasarterbentuknyaistilah“etika”,yangdigunakanolehfilsuf

besarYunaniAristoteles(384-322SM)untukmenyebutfilsafat

moral.Jadijikakitamembatasidiripadaetimologikataini,

"etika"berarti:ilmutentangapayangdapatdilakukan,atauilmu

moralitas.Namun,mempelajarimakna etimologissaja tidak

cukup untuk memahamiapa yang dimaksud dengan istilah

"etika"dalam bukuini.

Katayangcukupdekatdenganetikaadalahmoral.Katayang

terakhiriniberasaldaribahasalatinmos(jamak:mores)yang

berartijuga:kebiasaan,adat.Dalam banyak bahasa lain

termasukbahasaInggrisdanbahasaIndonesia(pertamakali

diterbitkandalam kamusbesarbahasaIndonesiapadatahun

1988),kata"moral"masihdigunakansecarabergantian.Dengan

demikian,etimologikata“etika”samadengan kata“moral”.

Karenakeduanyaberasaldarisebuahkatayangberartiadat.

Hanya bahasa asalnya berbeda:yang pertama berasaldari
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bahasayunani,sedangyangkeduaberasaldaribahasalatin.

Salah satu cara terbaik untukmencariartisebuah kata,

adalah melihat dalam kamus.Mengenaikata “etika” ada

perbedaanyangmencolok,jikakitamembandingkanapayang

dikatakanDalam KamusUmum BahasaIndonesiayanglama

(Poedarminta,sejak 1953)“etika”dijelaskan sebagai:“ilmu

pengetahuantentangasas-asasakhlak(moral)”.Jadikamus

lamahanyamengenalsatuarti,yaituetikasebagaiilmu.Maka

kata “etika”disinihanya bisa berarti“etika sebagaiilmu”.

Namunkalimatinitidakmenyiratkanetikasebagaiilmu.Kamus

lamamungkinmenyimpulkanbahwadeskripsinyatidaklengkap.

MenilikKamusBesarBahasaIndonesiayangbaru(Departemen

Pendidikan Kebudayaan,1988) menjelaskan etika sebagai

penetapantigamakna.1)Ilmudan hakmoraldankewajiban

baik dan buruk (ahlak);2)kumpulan asas atau nilaiyang

berkenaandenganakhlak;3)Nilai-nilaikebaikandankejahatan

yangdimilikiolehsuatukelompokataumasyarakat.(Bretens,

2007,p.45).

Moral pada dasarnya memilikibanyak artimenurut

perspektifyang berbeda.MenurutPsychologicalDictionary

(Chaplin,2006),moralmengacupadaakhlakyang berkaitan

dengan hukum atau kebiasaanyangmengaturperilakuatau

sesuaidengan norma sosial.Sementara dalam psikologi
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perkembangan,Hurlock(edisike-6,1990),disebutkanbahwa

perilakumoraladalah:perilakuyangsesuaidengankodemoral

kelompoksosial.Moralsendiriberartitatacara,kebiasaandan

adat.Perilaku moraldiaturoleh konsep moralatau aturan

perilakuyangakrabbagiperwakilansuatubudaya.Disisilain,

dalam Webster's Nem World (Wantah, 2005), moralitas

berkaitandengan kemampuanuntukmendefinisikanperilaku

yang benar dansalah,baikdanburuk.Tigadefinisitersebut

dapat disimpulkan bahwa:“moraladalah suatu keyakinan

tentang benarsalah,baik dan buruk,yang sesuaidengan

kesepakatansosial,yangmendasaritindakanataupemikiran”.

(Ibung,2009,p.3)

C.Novel

1.PengertianNovel

Secaraumum pengertiannovelyaitukaranganprosayang

panjang,mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang

denganorangdisekelilingnyadenganmenonjolkanwatakdan

sifatsetiap pelaku.Dalam novelumumnya dimulaidari

peristiwa penting yang dialami tokoh cerita yang kelak

mengubahnasibhidupnya.

Penulisnoveldisebutnovelis.Novelmenjadibagian dari

bahanbacaanyangpopularkarenaceritanyayangserudan

menarik.Noveljugaberbedadengancerpen.Perbedaancerpen
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dannoveladalahcerpenceritanyalebihpendekdansingkat,

sedangkannovellebihpanjangdankompleksjuga.

2.JenisNovelBerdasarkanKebenaranCerita

Berdasarkannyataatautidaknyasuatucerita,novelterbagi

menjadiduamacam:

a.NovelFiksi

Sesuainamanya,novelbercerita tentang halyang

fiktifdan tidak pernah terjadi,tokoh,alurmaupun latar

belakangnyahanyarekaanpenulissaja.

b.NovelNonFiksi

Novel-noveltersebutmerupakankebalikandarinovel

fiksi,yaitunovelyangmenceritakantentangperistiwanyata,

dantentusajanoveljenisinididasarkanpadapengalaman

oranglain,kisahnyata,atausejarah.

Jenisnovelberdasarkangenreceritajenisnoveldi

bagimenjadibeberapamacam bagian:

a.NovelRomantis

Novelsatuiniberceritaseputarpercintaandankasih

sayangdariawalhinggaakhir.

b.NovelHoror

Noveljenisinimemilikiceritayangmenggelisahkan

dan menyeramkan dan biasanya akan membuat para

pembacanyaterkagum-kagum yangberceritatentangbenda-
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bendamisteriusatauduniamistis.

c.NovelKomedi

Ceritadan novelsemacam inilebihkomplekskarena

akanmemicukeingintahuantentangsisacerita.

d.NovelKomedi

Sepertinamanya,itu adalah jenis romansa yang

memilikiunsurhumoratau membuatorang tertawa dan

benar-benarmembuatmerekatertidur.

e.NovelInspiratif

Jenis novel yang kisahnya dapat menginspirasi

banyakorang,padaumumnyanovel saratdenganpesan

moral atau hikmah tertentu yang dapat membuat

pembacanyamerasaterbantudantermotivasiuntukberbuat

lebihbaik.

Ada pula unsur-unsurnovelbaik itu unsurintrinsic dan

ekstrensik novel.Unsurintrinsic novelyaitu tema,tokoh,

penokohan,latar,alur,sudutpandangdanamanat.Sementara

unsureksttrinsiknovelyaitubiografipengarangataupenulis,

kondisisosialdannilai-nilaiyangterkandung.

3.Unsur-unsurNovel

Novelmemilikiunsurintrinsicdanekstrinsik,berikutdibawahini

merupakanpenjelasanlengkapnya:

1.UnsurInstrinsikNovel
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Didalam unsurintrinsiciniterdiridari:

a.Tema

Temaialahmasalahutamayangadadalam cerita-

ceritadalam novelyangdibuatolehpenulis.

b.Penokohan

Penokohan adalah untuk memberikan setiap aktor

dalam ceritakarakterataukarakter.dalam karakteristik

fisikmereka,dilingkungantempatmerekatinggaldan

dalam caramerekaberperilaku.

c.Alur

Aluradalah rangkaian kejadian yang membentuk

jalannya ceritadalam suatu novel.Alirandibagimenjadi

duajeniyaitualurmajudanalurmundur.

Alurmaju adalah peristiwa yang bergerak secara

berurutanmelaluitahapankronologisyangmengarahke

jalancerita.Arusbalik,disisilain,adalahserangkaian

peristiwayang terjadikarenaterkaitdenganperistiwa

saatini.Tahapanceritameliputipendahuluan,masalah

yang muncul, konflik yang muncul, klimaks dari

ketegangan,penyelesaian,danpenyesalan.

d.Gayabahasa

Gaya bahasa adalah kunciawalpengaruh dalam

penjelasanataupenggambarandanjugapenghidupan
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cerita dengan estetika.Macam-macam gaya bahasa

adalah

a)Personifikasi merupakan gaya bahasa yang

memaparkan jenis-jenis benda matidengan cara

memberikanberbagaimacam sifatsepertimanusia.

b)Simileatauperumpamaanyaitusebuahgayabahasa

yang menjelaskan sesuatu dengan memberiibarat

atauperumpamaan

c)Hiperbolaadalahsuatugayabahasaygmenyebutkan

sesuatumenggunakancarahiperbolamenggunakan

maksudmenaruhdampakyghiperbola(berlebihan).

e.LataratauSetting

Lataratausettingadalahdeskripsiperistiwauntuk

peristiwa dalam cerita,termasuk waktu,tempat,dan

suasana.

f. Sudutpandang

Sudutpandangmerupakanpenempatandiripenulis

danjugacarabagaimanapenulisdalam melihatkejadian

atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskannya untuk

yangmembaca.

g.Amanat

Amanatmerupakan pesan yang diberikan dan ada

padasebuahceritadalam sebuahkarangannovel.
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2.UnsurEkstrinsikNovel

a.SejarahatauBiografiPengarang

Seringkali sejarah atau biografi penulis menjadi

pengaruhdidalam jalansebuahceritayangadapada

karangannovel.

b.SituasidanKondisi

Situasidan kondisisecaralangsung maupun tidak

langsung akanikutmempengaruhijugakepadahasil

karyasebuahkarangannovel.

c.Nilai-Nilaidalam Cerita

Dalam suatu karya sastra berisikan nilai-nilaiyang

dapatdiselipioleh penulis.Nilaitersebutantara lain

adalah:

a)Nilaimoraladalahnilaiyang berhubungandengan

sebuahakhlakataukepribadianseseorang.Baikatau

buruknyaseseorangtersebut.

b)Nilaisosialyaitu nilaiyang berhubungan dengan

aturan-aturan yang ada pada sebuah kehidupan

masyarakat.

c)Nilaibudayayaitusuatukonsepmasalahdasaryang

sangatpentingdanmemilikinilaidalam kehidupan

manusia

d)Nilai estetika adalah nilai yang diasosiasikan
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(berhubungan)dengan senidan estetika dalam

karyasastrasepertinovel.

4.Jenis-JenisNovel

Novelmemilikibeberapajenisataumacamnya,antaralain:

1.Menurutnyataatautidaknyakejadian

a.NovelFiksiyaitu novelyang bercerita tentang sebuah

kisahatauceritamengenaikasihsayangataucinta

b.Novelnonfiksiadalahnovelyangadadalam kehidupan

nyata.

2.MenurutGenreCerita

a.NovelRomantis yaitu novelyang bercerita mengenai

sebuahkisahatauceritatentangkasihsayangataucinta.

b.NovelHororyaitunovelyangberceritatentangkisahatau

ceritamengenaihalyangsangatmembuatseram atau

membuatpembacaketakutan.

c.NovelKomediyaitunovelyangberceritatentangkisah

atauceritamengenaihalyanglucu.

d.NovelInspiratifyaitu novelyang menceritakan sebuah

kisahatauceritayangmenginspirasiorang.

3.MenurutIsidanTokoh

a.NovelTeenlitadalahnovelyangmemuat sebuahcerita

remaja.

b.NovelSonglityaitunovelyangdiangkatdarisebuahlagu.
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c.NovelChicklityaitunovelyangmengandungceritaremaja

putri.

d.NovelDewasa yaitu novelyang mengandung sebuah

ceritaorangdewasa.

5.Ciri–CiriUmum dalam Novel

a.Noveliniberisilebihdari35.000kata.

b.Novelterdirisetidaknya100halaman.

c.Waktuuntukmembacanovelminimal2jam atau120menit.

d.Ceritanyalebihdarisatuimpresi,efek,danemosi.

e.Alurceritadalam novelcukupkompleks.

f. Seleksiceritadalam novellebihluas.

g.Ceritadalam novellebihpanjang,akantetapibanyakbagian

ataukalimatyangdiulang-ulang.

h.Novelditulis menggunakan narasikemudian didukung

dengandeskripsiuntukmenggambarkansituasidankondisi

yangadadidalamnya.(Ariska&Amelysa,2020,pp.16-22).

D.Nilai-NilaiDakwah

1.PengertinNilai-NilaiDakwah

Secaraterminologynilaidapatdiartikansebagaiharga,harga

sesuatu,jumlahkepadatan,tingkatdanciri-cirikualitassebagai

ukuran yang penting atau berguna bagi umat manusia.

Contohnya,nilaiagama.

Secara etimologi,nilaiadalah sesuatu yang kita alami
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sebagaiajakandaripanggilanuntukdihadapiyangmendorong

kitauntukmelaksanakandanbertindaksertamembangkitkan

keaktifankita.Nilaiyaitualatyangmenunjukkanalasandasar

bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhrirtertentu lebih

disukaisecara sosialdibandingkan cara pelaksanaan atau

keadaanakhiryangberlelawanan.(Rohani,2019,p.125).

DitinjaudarisegibahasadakwahberasaldaribahasaArab

yaitu“da’wah”.Da’wahmemilikitigahurufasalyaituDal,Ain,

danWawu.Initerdiridaribeberapakatadanartiyangberbeda

daritiga huruf asli. Iniberartimemanggil,mengundang,

meminta bantuan, meminta, memohon, memanggil,

memerintahkan Anda untuk datang dan berkabung .Kata

da’wah didalam kitab suciAl-Qur’an dan beberapa bentuk

ditemukan sebanyak198 kalimenuruthitungan Muhammad

Sulthon(2003:4),299kaliversiMuhammadFuad‘Abdal-Baqi’

(Ddalam A.IlyasIsmail,2006:144-145),atau212kalimenurut

AsepMuhiddin(2002:40).iniberartiAl-Qur’anmengembangkan

maknadarikatada’wahuntukberbagaipenggunaan.(Aziz,2017,

p.5)

Pengertiandakwahsangatluasseperti:

a.DakwahmenyerumanusiadarikekafiranmenujuIslam.

b.Dakwahmenyerumanusiadarimaksiatmenujuketaatan.

c.Dakwahmenyerumanusiauntukmeninggalkanperkarayang
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tidakutamamenujuperkarayanglebihutama.(Al-'Alaf,2008,

p.95)

2.Unsur-UnsurDakwah

Unsur-unsurdakwahdalam pembahasankaliiniyaitubagian

-bagianyangterkaitdanmerupakansatukesatuandalam suatu

penyelenggaraan dakwah.jadi,unsur-unsurdakwah tersebut

yaitu:

a.SubjekDakwah.

Dalam haliniyangdimaksuddengansubjekdakwah

yaituyangmelaksanakantugas-tugasdakwah,orangyang

disebutda’iataumubaligh.

b.ObjekDakwah(Audience).

Objekdakwahyaitusetiap orang atausekelompok

orang yang dituju atau menjadipilihan suatu kegiatan

dakwah.Padaprinsipnyaobjekdakwahterbagimenjadidua:

a)Objekmaterial,ilmudakwahyaituseluruhaspekajaran

Islam (Al-Qur'andanSunnah),sejarahajaranIslam (hasil

Iztihaddanimplementasinyadalam sistem pengetahuan,

teknologi, hukum sosial, ekonomi, pendidikan dan

masyarakat,politikdanIslam Kepulauan)

b)Objekformal,ilmudakwahyaitumengkajisalahsatusisi

objekformal yang di temui orang. Hal-hal yang

dipandangbersifatdoktrinaldan konseptual
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dinyatakansecaraempirikyanghasilnyadapatdirasakan

olehumatmanusiasebagairahmatIslam dialam semesta

(rahmatanlilalamin).

c.MateriDakwah.

Materidakwahyaituisipesanyangdisampaikanoleh

da’Ikepada objek dakwah,yakniajaran agama Islam

sebagaimanatersebutdalam Al-Qur’andanHadist.

d.MetodeDakwah

MetodeDakwahmerupakancara-caramenyampaikan

pesan kepada objek dakwah,baik itu kepada individu,

kelompokmaupunmasyarakatagarpesan-pesantersebut

mudahditerima,diyakini,dandiamalkan.

e.LandasanDakwahLandasanDakwahdalam Al-Qur’anada

tigayakni:

a)Bilhikmah(kebijaksanaan),yaitucara-carapenyampaian

pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan keadaan

penerimaandakwah.Operasionalisasimetodedakwahbil

hikmah dalam menyelenggaraan dakwah dapat

berbentuk: ceramah pengajian,pemberian santunan

kepada anak yatim,ataupun korban bencana alam,

pemberianmodal,pembangunantempatibadah,danlain

sebagainya.

b)Mau’idah hasanah yakni memberi nasihat atau
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mengingatkankepadaoranglaindenganperkataanyang

baik,sehingganasehattersebutdapatditerimatanpaada

rasaketerpaksaan.Penggunaanmetodedakwahseperti

inidapatdilakukanantaralaindenganmelaluikunjungan

keluarga,sarasehan,penataran,ceramahumum,tabligh

danpenyuluhan.

c)Mujadalah (bertukarpikiran dengan cara yang baik),

berdakwahdenganmenggunakancarabertukarpikiran

(debat).Padamasasekarangmenjadisuatukebutuhan,

karena tingkatberpikirmasyarakatsudah mengalami

kemajuan.(Syamsudin,2016,pp.13-16)

Nilai-nilaidakwah merupakan Sebagaimana disebutkan oleh

Muhammad Abu al-Futuh dalam kitabnya “Al-Madhalila ilmi

addawat”,bahwa sesuaidengan nilaimeneruskan pesan dari

seseorangkepadaoranglain,mengajarkandanmenerapkanajaran

Islam dalam kehidupan sehari-hari, dakwah adalah

mentransmisikandanmengajarkanajaranIslam kepadasemua

orang,dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.(Effendi,

2006,pp.6-7)

Noveljugamemilikibanyakceritadantujuandidalamnyajuga

terdapat nilaidakwah.sebagian orang memandang bahwa

dakwahmerupakanpenyampaiandanpenjelasanmengenaiajaran

islam semata,adapula orang yang memandangnya sebagai
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sebuah ilmu pengajaran, dan menjauhkannya dari dimensi

penerapandanpelaksanaan,sertaberbagaiteorilainnya.Adapula

orang yang mendefinisikannya secara umum, yang

menggabungkanantarapengertianagamadanpengertiandakwah.

kecenderungan ini sebagaimana diperkenalkan oleh Syaikh

MuhammadAr-Radidalam bukuAd-Da’wahAl-IslamiyahDa’wah

‘Alamiyah,denganmenyatakan,“dakwahmerupakanaturan-aturan

yangsempurnabagisikapdanperilakumanusiasertamenetapkan

hak-hakdankewajiban-kewajiban.(Al-Bayunui,2010,p.9).Setelah

penelitimembaca novelBumiCinta ada beberapa Nilai-nilai

dakwahantaralaintawakal,taqwa,iman,muamalah,ketauhidan,

keislaman,akhlakdantoleransi.

1.TawakalyaitumenyerahkansegalasesuatukepadaAllohSWT

denganberusahasertaberserahdirisepenuhnyakepada-Nya.

Allohberfirman:

MakadisebabkanrahmatdariAllah-lahkamuberlakulemah

Lembutterhadapmereka.sekiranyakamubersikapkeraslagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

sekelilingmu.Karena itu ma'afkanlah mereka,mohonkanlah
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ampun bagimereka,dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusanitu.KemudianapabilakamuTelahmembulatkan

tekad,MakabertawakkallahkepadaAllah.SesungguhnyaAllah

menyukaiorang-orangyangbertawakkalkepada-Nya.(Q.S.Ali

‘Imran:159)

2.TaqwayaitumenjalankanperintahAllohdanmenjauhilarangan-

Nya

FirmanAllohyangartinya

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah

kepada Alloh sebenar-benar takwa kepada-Nya,dan janganlah

sekali-kalikamu matimelainkan dalam keadaan beragama

Islam.(QS.AliImran:102).

3.ImanyaitumeyakinibahwaadanyaAllohSWT

FirmanAlloh:
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“Kebajikanitubukanlahmenghadapkanwajahmukearahtimur

dankebarat,tetapikebajikanituialah(kebajikan)orangyang

berimankepadaAllah,hariakhir,malaikat-malaikat,kitab-kitab,

dannabi-nabidanmemberikanhartayangdicintainyakepada

kerabat,anak yatim,orang-orang miskin,orang-orang yang

dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk

memerdekakanhambasahaya,yangmelaksanakanshalatdan

menunaikan zakat,orang-orang yang menepatijanjiapabila

berjanji,danorangyangsabardalam kemelaratan,penderitaan

danpadamasapeperangan.Merekaitulahorang-orangyang

benar,danmerekaitulahorang-orangyangbertakwa”.(QS.Al-

Baqarah:177)

4.Muamalahyaitusuatukegiatanyangmengaturhal-halyang

berhubungandengankegiatansesamaumatmanusia.

FirmanAlloh:
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Dantolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan)

kebaikandantakwa,danjangantolongmenolong

dalam berbuatdosadanpermusuhan.Bertaqwalah

kepadaAlloh,sungguh,Allohsangatberatsiksaan-

Nya.(QS.Al-Maidah:2)

5.TauhidyaitusifatkeesaanAllohdenganmaknaAllohitusatu,

dzatyangmemilikisegalakesempurnaandantidakadasatu

punyangbisamenggantikannya.

FirmanAlloh:

1)Katakanlah(Muhammad),DialahAlloh,YangMahaEsa.

2)Allohtempatmemintasegalasesuatu.

3)Allohtidakberanakdantidakpuladiperanakkan.

4)Dantidakadasesuatuyangsetaradengandia.(QSAl-Ikhlas:

1-4)

6.Keislamanyaitusegalasesuatuyangberkaitandeganagama

islam.

FirmanAlloh:
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“Sesungguhnya agama disisiAllah ialah Islam.Tidaklah

berselisihorang-orangyangtelahdikasihkitabkecualisetelah

merekamemperolehilmu,karenakedengkiandiantaramereka.

Barang siapaingkarkepadaayat-ayatAllah,makasungguh,

Allohsangatcepatperhitungan-Nya”.(QS.Ali‘Imran:19)

Akhlakyaituperilakubaikseseorangsesuaiajaranagamaislam.

FirmanAlloh:

“JanganlahkamumenyembahselainAllah,danberbuatbaiklah

kepadakeduaorangtua,kerabat,anak-anakyatim,danorang-

orangmiskin.Danbertuturkatalahyangbaikkepadamanusia,”

(QSAl-Baqarah:83).

7.Toleransiyaitusikapmanusiauntuksalingmenghormatidan

menghargaiperbedaanbaikantarindividuataukelompok.

FirmanAlloh:
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1.Katakanlah(Muhammad),Wahaiorang-orangkafir

2.Akutidakakanmenyembahapayangkamusembah.

3.Dankamubukanpenyembahapayangakusembah.

4.Danakutidakpernahmenjadipenyembahapayangkamu

sembah.

5.Dankamutidakpernah(pula)menjadipenyembahapayang

akusembah.

6.Untukmuagamamu,danuntukkuagamaku.(QSAl-Kafirun:1-

6)

BABIII

METODEPENELITIAN

A.JenisdanPendekatanPenelitian

Penelitiandenganjudul“AnalisisWacanaPesanMoralDan

Nilai-NilaiDakwahDalam NovelBumiCintaKaryaHabiburrahman

EL-ShyraziModelNourmanFairlock”initermasukjenispenelitian

kualitatifdeskripsi.
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Metodepenelitian kualitatifmerupakan metodepenelitian

yanglebihmenekankanpadaaspekpemahamansecaramendalam

terhadapsuatumasalahdaripadamelihatpermasalahanuntuk

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka

menggunakanteknisanalisismendalan(indepth analysis),yaitu

mengkajimasalah secara kasus perkasus karena metodologi

kualitatifyaknibahwa sifatsuatu masalah satu akan berbeda

dengansifatdarimasalahlainnya.

Dengan demikian,menurutmoleong (2007),sumberdata

penelitian kualitatifadalah untuk mengungkapkan pengamatan

dalam bentukucapanatautulisan olehpeneliti,danbenda-benda

yangdiamatisampaidetailnyaagardapatditangkapmaknayang

terkandungdalam dokumenataubendanya.Sumberdatatersebut

harusnya asli,namun apabila yang aslisusah didapat,maka

fotocopy atau tiruan tidak terlalu jadimasalah,selama dapat

diperolehbuktipengesahanyangkuatkedudukannya.Sumberdata

penelitiankualitatifsecaragarisbesardapatdibedakanmenjadi

dua,yaitumanusiadanyangbukanmanusia.Namun,ketikapeneliti

memilihmanusiasebagaisubjek,merekaperlumengetahuibahwa

manusia juga memilikipikiran,perasaan,keinginan,dan minat.

(Siyoto&Sodik,2015,pp.28-29)
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B.ObjekdanWaktuPenelitian

PenelitianinimenelitisebuahdatadarinovelBumiCinta

karya Habiburrahman ElShirazy.Berdasarkan darihaltersebut

makapenelitianinitidakbertempat,adapunwaktupenelitianini

dilaksanakanmulaibulanMeisampaiDesember2021.

C.SumberData

Sumberdatapenelitianiniadalahsubyekdarimanadatadiperoleh.

1.Sumberdataprimermerupakansumberdatayangdikumpulkan

berdasarkan interaksilangsung antara pengumpuldengan

sumberdata.(Wibisono,2003,p.37).Sumberdata primer

penelitianiniadalahnovelBumiCintakaryaHabiburrahmanEl

Shyrazy,diterbitkanolehRepublikaPenerbit,tahun2019Jakarta

Selatan,setebal546halaman.

2.Dataskundermerupakandatayangdikumpulkandarisumber-

sumbertercetak,dimanadatatersebuttelahdikumpulkanoleh

pihaklainsebelumnya.(Wibisono,2003,p.37). Sumberdata

skunder penelitin ini berupa buku-buku yang mempunyai

relevansidenganobjekpenelitiandanartikeldiinternet.

D.TehnikPengumpulanData

Pengumpulan data dimulai setelah rancangan peneliti

menggunakanmetode:

1.ObservasiNonPartisipan

Observasinonpartisipanadalahdimanaobservertidakikutdi
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dalam kehidupanorangyangakandiamati,dansecaraterpisah

berkedudukanselakupengamat.Didalam haliniobserverhanya

bertindak sebagaipenonton saja tanpa harus ikut terjun

langsungkelapangan.(Rahmawati&Amar,2017,p.88).

2.Studykepustakaan

StudyKepustakaanmerupakansuatustudiyangdipakaidalam

mengumpulkaninformasidariberbagaisumber,sepertibuku

yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat

dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan

dokumen.(Maryati&Suryawati,2006,p.129)

E.TeknikKeabsahanData

Pengecekankeabsahandataatauvaliditasdatamerupakan

pembentukanbahwaapayangsudahdiamatiolehpenelitisesuai

dengan apa yang sesungguhnya ada didunia kenyataan untuk

mengetahuikeabsahandata.Salahsatuteknikuntukmendapatkan

data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah dengan

menggunakan teknik triangulasi.Pengecekan keabsahan data

dalam penelitianinimenggunakanmetodetriangulasidata,yaitu

teknikpengumpulandatadenganmenggabungkanberbagaiteknik

pengumpulan dan sumber pengumpulan. Untuk menetapkan

keabsahan data yang diperlukan teknikpemeriksaan data.Ada

empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan,

keteralihkan,kebergantungandankepastian.(Rukhayati,2020,pp.
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52-53).

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik

pemeriksaankeabsahandatayaitutriangulasi.MenurutMeleong

triangulasimerupakanteknikpemeriksaankeabsahandatayang

memanfaatkansesuatuyanglain.Diluardataituuntukkeperluan

pengecekan atau sebagaipembanding terhadap data tersebut.

Penelitimenggunakanteknikiniuntukmenghilangkanperbedaan-

perbedaan konstruksikenyataan yang terdapatdalam konteks

suatustudisewaktumengumpulkandatatentangberbagaikejadian

danhubungandariberbagaipandangan.Dengankatalain,peneliti

dapat mengecek ulang temuannya dengan jalan

membandingkannyadenganberbagaisumber,metode,atauteori.

(Gora,2019,p.401).

F.TeknikAnalisisData

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis

mengalir.Sekumpulanbeberapadatamentahdaninformasiyang

diperoleh perlu disusun dan dideskripsikan dalam satu bentuk

peraturan yang logis dan ringkas agarlebih mudah dipahami

dengan analisis data mengalir,yang pada prinsipnya kegiatan

analisis data inidilakukan sepanjang kegiatan penelitian,dan

kegiatanyangpalingintimeliputiyaitu:

1.Reduksidata

Reduksidatamerupakanaktivitaspenelitiandalam memilih
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dan memilah data-data yang dianggap relevan untuk

diterangkan. Proses pemilihan data memfokuskan pada

informasiyangmengarahuntukpemecahanmasalah.

2.Penyajiandata

Penyajiandatasehinggapenelitidapatmenarikkesimpulan.

Formatpenyajiandatayangumum digunakandalam penelitian

kualitatifadalahteksdeskriptifyangmenggambarkantemuan

penelitiansecararinci.

3.Penarikankesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dan tindakan dari

keseluruhanbentuk.Pikirananalisjugamemeriksahasildengan

menulis ulasan dibuku catatan mereka selama penelitian

mereka.Kesimpulanmerupakanbagianakhirdarianalisisdata,

yaituperumusankesimpulanawaldanakhirpenelitian.(Nur'aeni

&Hamzah,2020,p.109)

Dalam penelitan inipenulis mengambillangkah-langkah

sebagaiberikut:

1)Teknikteknikpengumpulandata

Penelitimengumpulkandataberupakutipan-kutipanyang

ada didalam novelBumiCinta Karya Habiburrahman El

Shiray,buku,daninternet.

2)Penyeleksiandata

Datayangsudahterkumpulselanjutnyadiselekimanasaja
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yangdipilihkemudiandianalisis.

3)Menganalisisdatayangtelahdiseleksi

Data yang telah diseleksikemudian dianalisisagardata

yangsudahdipilihmempunyaimaknatersendiri.

4)Menganalisis data dengan menggunakan modelanalisis

wacanakitisNormanFairclough.

pada modeldan konteks-konteks yang terkait dengan

menggunakan model analisis wacana kritis Norman

Fairclough.padabagiandiscoursepracticetidakdilakukan

wawancara mendalam namun cukup dengan menelaah

biografi pengarang dan memaknai isi teks dengan

konsepnya bahwa analisis wacana kritis merupakan

penelitian yang penggunaannya tergantung metode dan

sesuaidenganpilihansertapadapikiranpeneliti.sedangkan

yangsosioculturalpracticedilihatdarisituasikutipannovel.

5)Membuatlaporanpenelitian

Laporan penelitian merupakan tahap akhirdaribeberapa

prosesyangada.Merupakantahappenyampaiandatayang

sudah di analisis kemudian dikonsultasikan kepada

pembimbing.
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BABIV

PENYAJIANDATADANPEMBAHASAN

A.GambaranUmum ObjekPenelitian

a.ProfilPengarangHabiburrahmanElShirazy

HabiburrahmanElShirazylahirdiSemaang,30September

1976 iniingin berkarya yang tidakhanya baik,tapijuga laku

bahkanbestsellerdanfenomenal.itulahsemangatkangAbik,

demikian ia biasa dipanggilkang Abik.Memulaipendidikan

menengahnyadiMTsFutuhiyyah1Mragen,Demakyangdiasuh

olehK.H.AbdulBasirHamzah.Padatahun1992padatahun1992

ia merantau ke kota Surakarta untuk melanjutkan pendidikan

selanjutnyadiMadrasahAliyahProgram KhususSurakarta,lulus

pada tahun 1995.Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di

FakultasUshuluddin,jurusan HaditsUniversitasAl-AzharKairo

dan selesaipada tahun 1999. Pada tahun 2001 ia lulus

Postgraduate Diploma (Pg.D)S2 diThe Institute forIslamic

StudiesdikairoyangdidirikanolehImam Al-Baiquri.

Ketikamenempuhstudidikairo,mesirkangAbikpernah

memimpin kelompok kajian MISYKATI ( Majelis Intensif

YurisprudensdanKajianPengetahuanIslam)dikairopadatahun
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1996-1997. Pernah terpilih sebagai duta Indonesia untuk

mengikuti“PerkemahanPemudaIslam Internasionalkedua”yang

diadakan oleh WAMY (The World AssemblyofMoslem Yoth)

selamasepuluhharidikotaIsmailia,Mesir(juli1996).Dalam

perkemahantersebut,beliauberkesempatanmemberikanorasi

berjudulTahqiqulAmniWasSalam Fil‘Alam BilIslam (Relasi

Keamanan dan Perdamaian diDunia dengan Islam).Orasi

tersebutterpilihmenjadiorasiterbaikkeduadarisemuaorasiyang

disampaikan oleh peserta perkemahan tingkatdunia tersebut.

PernakaktifdiMajelisSinergiKalam (Masika)ICMIOrsatKairo

padatahun1998-2000.PernahmenjadikoordinatorIslam ICMI

OrsatKairo selama dua periode pada tahun 1998-2000 dan

tahun2000-2002.Beliaujugapernahdipercayauntukdudukdalam

DewanAasatidzPesantrenVirtualNahdhatulUlamayangberpusat

diKairo.(Shirazy,2008,p.263).

HabiburrahmanElShirazyjugadikenalsebagaisutradara,

da’I,penyiar,sastrawan,penceramah dan pimpinan pesantren.

Karya-karyanyasudahdikenaldimancanegarasepertiMalaysia,

Singapura,Brunai,Hongkong,Taiwan,Australia dan Amerika

Serikat.Bukukarya-karyanyayangtelahberedardipasaranantara

lainyaituAyat-AyatCinta(2004),DiAtasSajadahCinta(2004),

KetikaCintaBerbuahSurga(2005),PudarnyaPesonaCleopatra

(2005),KetikaCintaBertasbih(2007),KetikaCintaBertasbih2
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(2007),Dalam MihrabCinta(2007),GadisKotaJerash(2009),

BumiCinta(2010),TheRomance(2011),BidadariBermataBening

(2007),BulanMadudiYerussalem (2013),danApiTauhid(2014).

NovelkaryanyaHabiburrahmanElShirazyyangdifilmkanantara

lainAyat-AyatCinta,KetikaCintaBerbuahSurga,PudarnyaPesona

Cleopatra,Dalam MihrabCinta,KetikaCintaBertasbih,BumiCinta,

danTheRomance.Beberapapenghargaanyangberhasildiraihnya

olehHabiburrahmanElShirazyantaralainPenaAward2005,The

MostFavoriteBookandWriter2005,danIFBAward2006.Para

MadinaAward2009.(Shiray,Ayat-AyatCinta,2015,pp.694-696)

b.DeskripsiNovel

NovelBumiCinta karya Habiburrahman ElShirayadalah

novelpembangunjiwayangditerbitkandiRepublikaPenerbit

JakartaSelatanpadatahun2019yangterdiridari552halaman

inimerupakanbukuke-11yangditerbitkanolehHabiburrahman

El Shirazy. Novel Bumi Cinta merupakan novel islami

berdasarkanlatarbelakangpengarangyangmerupakanlulusan

AlAzharUniversityCairo.

NovelBumiCintamenceritakanseorangsantriyangsedang

menjalankantugaspenelitiannyadiRusia,negeriatheis.Atas

bantuansahabatSMP-nyayangbernamaDavidsehinggaAyyas

mendapatkantempattinggaldiapartemendenganLinordan
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Yelena,pelacurdiMoskwa.Ayyastiba-tibamenjaditergoncang

dan takutimannya akan runtuh dan Ayyas memikirkannya

sejenak.tiba-tiba David menjelaskan bahwa itu yang terbaik

untuknya.David menjelaskan secara detailalasan mengapa

memilihapartementersebut,akhirnyaAyyaspunbisamengerti

danmengikutisemuayangDavidkatakan.

Meskipun begitu Ayyas tidak pernah tergoda dan

terkalahkan imannyaoleh kecantikanmereka.sehinggamau

tidakmauAyyasharusbersabarmenempuhujianhawanafsu

darikeduaperempuanrusiaitu.tidakhanyaitutantanganAyyas

untukmenyelesaikantesisnyakarenadibombingolehseorang

gadisRusiayangcantik.

Noveliniseorangtokohyangmemilikikepribadianyangkuat

dalam mempertahan kesucian dan keimanannya, serta

mempunyaikeyakinandankeimananyangteguhkepadaAlloh.

Tokohmuslim berimankarenaselalumenjalankanperintahdan

menjauhi larangannya sebagai seorang muslim yang

menjunjungtingginilai-nilaiislam.

B.PenyajianDatadanPembahasan

1.AnalisisWacanaPesanMoralDalam NovelBumiCintaKarya

HabiburrahmanElShirazy,denganModelNormanFairclough.

Dalam babinipenelitian,akanmemaparkanpesanmoral

yang ada dalam novelbumicinta karya Habiburrahman El
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Shirazy.Dalam penelitianini,penelitiakanmemaparkanpesan

secaraumum,mewacanakannyadanmendeskripsikankalimat-

kalimatyang memilikipesan moral.Dan untuk mengetahui

pesan-pesan moral tersebut, sebelumnya peneliti akan

mendeskripsikanpesan-pesansecaraumum berdasarkanteks,

Discoursepractice,dansosioculturalpractice.Dipenelitianini

penulistidakmenuliskansemuapesanmoralyangterkandung

dalam novelBumiCinta.

NovelBumiCintainibetemakanberjuangmelawanmusuh

iman, tema ini muncul karena dari awal hingga akhir

menceritakan seorang santri yang sedang menyelesaikan

tesisnyadinegaraRusiakotaMoskowdandiujidengancobaan

padadirinyayanginginmenjagakesuciannya,berjuanguntuk

tetap mencintaiAlloh lebih darimencintaiapapun.Tokoh

MuhammadAyyassebagaitokohutamayangmempunyaiwatak

kuat, teguh pada pendiriannya,sabar, cerdas, baik hati,

menghormatiorang lain dan ramah.Devid sebagaitokoh

pembantu mempunyaiwatak yang bebas dan baik.Yelena

sebagaitokoh pembantu memilikiwatak yang berkeinginan

merubahsuatuhalmenjadilebihbaik,lebihsopandanmudah

beradaptasidenganorangyangbarudikenal.Linorsebagai

tokohpembantumempunyaiwataktertutup,kurangsopandan

tidak mudah beradaptasi khususnya dengan orang baru.
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AnastasiaPanzallosebagaitokohpembantumempunyaiwatak

yang baikhati,ramah,sopan dan cerdas,serta menjunjung

tinggikepercayaanagamanya(Khatolik).

NovelBumiCintainialurnyamajudanmundurakantetapi

lebih banyak menggunakan alur maju. Diawali dengan

kedatanganMuhammadAyyasdiMoskwa,menginapdisebuah

apartemenyangterdiridaritigakamar,satuuntuknyadandua

lagidiisiyangmasing-masingolehwanitamudaRusiayang

cantik-cantik,Yelena dan Linor. Di kampus MGU,Ayyas

dibimbing oleh Doktormuda yang juga sangatcantik yaitu

Anastasia Palazzo sebagai pengganti Profesor Abramov

Tomskii.

Terjadikonflik antara Ayyas dengan Yelena,Linor,dan

DoktorAnastasia.KonflikAyyasdenganYelenaadalahasas

atheisme Yelena dengan hidup bebasnya yang mengganggu

ketenanganAyyas.DenganLinor,Ayyastergangguolehkeirian

dankebenciannyaterhadapagamayangdianutAyyaslagi-lagi

dengangayabebashidupLinoryangseronok.Puncakkebencian

Linor pada Ayyas,membuat Ayyas hampir saja menjadi

tersangka aksipengeboman hotelterkenaldipusat kota

Moskwa.SedangkandenganDoktorAnastasia,Ayyasterganggu

oleh rasasimpatisang Doktoryang berlebihan padaAyyas,

sampai-sampaisangDoktoringinAyyasmenikahinya.
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Pada saatAyyas tinggaldiAptekarsky Pereulok Ayyas

merasabisamerasakankenyamananhidupdiMoskow.Iadapat

merasakan tenang tanpakhawatirmelihatauratperempuan.

BersamapakJokoyangrajinpuasasunnahberasahidupnya

tenangdalam suasanapenuhdengankeimanandankedekatan

dengan sang Khalik.Bersama pakJoko iasaling menolong

dalam kebaikan dan kesabaran.Sholattepatwaktu setiap

malam bangununtukmelaksanakansholatTahajudbersama

dansetelahshalatsubuhiamengajihadis-hadisbersamapak

Joko.

AyyasmengakhiriperjalanannyadiMoskwadenganselamat

dan sukses dengan iman yang tetap terjaga.Dia melewati

konfliksatupersatudenganmulusyangmanapadaakhirnya

Yelenaberubahmenjadimuslimahyangdinikahiolehteman

Ayyasyangmuslim.LinorbertobatdanmasukIslam,walaupun

dia harusrela ditembakmatioleh agen yahudiyang selalu

mengikutikemanapundiapergi.SedangkanDoktorAnastasia

PalazzoakhirnyamerelakankepulanganAyyaskeIndiauntuk

melanjutkanstudinyamenyelesaikantesisS2nya,danuntuk

seterusnyakembalikeIndonesia,negaraasalnya.

1)Teks

a.Representasi

NovelBumiCintamerepresentasikanseorangtokohyang
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sedangmenyelesaikantesisnyadinegaraRusia.

b.Relasi

Dalam cerita novelBumiCinta inimenunjukan bahwa

penulis Habiburrahman sangat berpengaruh dalam

penulisantokoh.

c.Identitas

Dalam novelini,identitaspenulisnovelBumiCintaini

novelkhayalanatautidaknyatapenulisHabiburrahmanEl

Shirazy tidak di tampilkan langsung didalam novel

tersebut.

2)DiscoursePractice

Dari penulisan novel Bumi Cinta ini. Penulis yaitu

Habiburrahman El Shirazy memegang penuh terhadap

pembuatanceritanya.

3)SosioulturalPractice

Kehidupandikotabesaryangindividualmembuathubungan

sosialmanusiasatudenganyanglainnyamenjadirenggang.

4)PesanMoral

PenelitimenyimpulkanbahwapesanmoralnovelBumicinta

yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya sepertitokoh

Ayyasyangberpegangteguhnilaiagamanyayaituagama

Islam. sedangkan keteguhan akan kepercayaan itu

berlawanandengankehidupanmasyarakatRusiaterutamadi
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tempattinggalnya.Walaupunberbedakeyakinanharustetap

saling menghargai,tolong menolong menghormati,sopan

santundanmenjagakehormatannyasebagaiorangmuslim.

2.Nilai-Nilai Dakwah Dalam Novel Bumi Cinta Karya

HabiburrahmanElShirazy

penelitianinimemakaimetodeanalisisisiadalahsalahsatu

metode utama dalam bidang komunikasi.Analisis konten

terutamadigunakanuntukmenganalisiskontendimedia cetak

danelektronik.Analisisisijugadigunakanuntukmempelajariisi

semuakontekskomunikasidalam hubunganinterpersonaldan

komunikasikelompok atau organisasi.Jika Anda memiliki

dokumen,Andadapatmenerapkananalisiskonten.(Eriyanto,

AnalisisIsi,2011,p.10)

setelah membaca,meneliti,memahamidan menganalisis

novel“BumiCinta”,penulismenemukanberbagaimacam nilai-

nilaidakwahdidalam novel.berikutadalahsalahsatucontoh

pembagiankontenyangmemilikinilaidakwahdariNovelBumi

CintakaryaHabiburrahmanEl-Shirazy:

UraiantentangNilai-nilaiDakwahdalam NovelBumiCinta

karyaHabiburrahmanElShiray

NO NILAI

DAKWAH

DATA PENJELASAN
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1. Tawakal Danbarangsiapa

beribadahdengan

mengendalalkan

kekuatannya

sendiri, maka

Alloh

menyerahkan

urusanibadahnya

kepada

kekuatannya,

Alloh tidak akan

menolongnya.

(hal291)

Sebagai orang

yang Islam

Ayyas kembali

untuk pasrah

kepada Alloh

dan

menyerahkan

dirisepenuhnya

kepada Alloh.

Setiap kali

memulai

aktivitas apa

saja. karena

Ayyas merasa

semua yang

dimiliki oleh

dirinya milik

Alloh

2. Taqwa Selesai sholat

subuh, seperti

biasa, ia

membaca Al-

Qur’an, zikir

Bahwa sholat,

dzikir,membaca

Al-Qur’an dan

belajar

termasuk
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ma’tsurat pagi,

dan membaca

kitabMudzakarat

FiManazilAsh-

Shiddiqin wa Ar-

Rabbaniyyin.(hal

58)

menjalankan

perintah Alloh.

Orang-orang

yang beriman

dan bertaqwa

kepada Alloh

dan mencari

jalan yang

mendekatkan

dirikepada-Nya

dan berjihad

pada jalan-Nya

supaya

mendapatkan

keberuntungan.

3. Taqwa Ayyas membaca

istighfarberulang

kali. Dalam

istighfar ia

teringat pesan

kiai Lukmaan

Hakim,saatngaji

di pesantren

Meminta

ampunan dan

hendaknya

melakukan

sesuatu yang

baik, dan

mengingat-ingat

sesuatu yang



69

Kajoran

Magelang dulu,

“Eling-elingo yo

Ngger, endahe

wanojo iku sing

dadi jalaran

batale toponing

poro santri lan

satrio agung”.

(hal93)

baikyangdapat

membawa

kepada jalan

kesuksesan

termasuk orang

yangbertaqwa.

4. Taqwa Ayyas memasuki

masjid. Ada

puluhanorangdi

dalam masjid

yang sedang

membaca kitab

suci Al-Qur’an

dalam keadaan

melingkar. Azan

maghrib lima

menitlagi.Ayyas

mengambil air

wudhulalududuk

Ayyas

senantiasa

menjalankan

perintah Alloh

dengan

membaca Al-

Qur’an. Dengan

membaca Al-

Qur’an

Rasululloh akan

datangmemberi

syafa’at pada

hari kiamat
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membaca Al-

Qur’an tak jauh

dari lingkaran.

(hal108)

kepada pemilik

(pembaca,

pengamal)-nya.

5. Taqwa Islam artinya

menyerahkan diri

secara total

kepada Alloh,

tunduk secara

penuh kepada

Alloh.(hal209)

Sebagai umat

islam di

perintahkan

untuk

menjalankan

perintah Alloh

dan menjauhi

larangannya.

hasilnya

diserahkan

kepadaAlloh.

6. Iman Setelah terus

ditetesi dengan

hikmat dan

disinaripancaran

ayat-ayatsuciAl-

Qur’an ditambah

do’a dari Ayyas

danImam Hasan

Denga

kepercayaan

akan do’anya

dan membaca

Al-Qur’an Alloh

akan

mengabulkan

apa yang ingin
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Sadulayev,David

pelan-pelan

berubah. (hal

484)

dikehendaki.

Bahwasannya

setiap manusia

pernah berbuat

salah. Namun

yangpalingbaik

dari yang

berbuat salah

adalah yang

maubertaubat.

7. Iman Ya Alloh hamba

mintakepada-Mu

kebaikan daerah

ini, kebaikan

penghuninya dan

kebaikan yang

adadidalamnya.

Dan hamba

berlindung

kepada-Mu ya

Alloh dari

buruknya daerah

ini,dariburuknya

“Ud’uni astajib

lakum”. Firman

Alloh SWT

dalam surahal-

Mu’minayat60

Berdo’alah

maka niscaya

akan aku

kabulkan. Jika

kita meminta

dengan ikhlas

dan yakin

kepada Alloh
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penghunidaerah

ini dan segala

keburukan yang

adadidalamnya.

(hal41)

MakaAllohakan

memberikan

kepadaumatnya

karena Alloh

Maha Pengasih

lagi Maha

Penyayag.Alloh

tidak melihat

perbedaan

manusia

8. Iman Ya Alloh harus

bagaimana

hamba menebus

dosa ini.

Ampunilah

kekhilafanhamba

-Mu iniya Alloh.

Karuniakan

kepada hamba

kenikmatan

sholattepatpada

waktunyasampai

akhir hayat ya

Jika kita

mendapatkan

kesusahan

maka

berlindunglah

kepada Alloh

dan memohon

ampunan atas

segala

kesalahan yang

pernah

dilakukan.

bahwasannya
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Alloh. Ya Alloh

tolonglahhamba-

Mu yang lemah

ini untuk selalu

mengingat-Mu,

untuk selalu

bersyukurkepada

-Mu, dan untuk

selalu beribadah

sebaik mungkin

kepada-Mu. (hal

186)

manusia

diperintahkan

untuk selalu

Sholat,

bersyukur dan

berdo’a kepada

Alloh dalam

kehidupannya,

karena do’a

yang di

panjatkanuntuk

memohon

ampunan dan

mendapatkan

Ridhonya akan

di kabulkan.

Karena Alloh

maha

pengampun

9. Iman Bersyukurlah

kepada Alloh

yang masih

memberikan kita

Bahwasannya

Ayyas memberi

tahu kepada

YelenadanLinor
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rezeki dan

kehidupan. hal

295

agar selalu

bersyukur

kepada Alloh

yang telah

memberirezeki

dan kehidupan.

walaupun

Yelena tidak

percaya Tuhan

akan tetapi

Ayyas berusaha

agar percaya

adanyaTuhan.

10. Iman Ya Alloh

lindungilah aku

dari buruknya

hawa nafsuku.

(hal61)

Manusia perlu

memohon

perlindungan

Alloh dari

kesalahan dan

godaan setan

maka manusia

tidakbisahanya

berpegangpada

hukum alam
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semata. oleh

sebab itu umat

islam harus

penuh

keyakinan

kepadaAlloh.

11. Muamalah Iatidakmenyesal

samasekali

bahwa ia terlalu

letihkarenaharus

menolongYelena

dan

mengantarkanny

akerumahsakit.

(hal187)

Janganlah

menyesalketika

sudah berbuat

baik apa lagi

dengan

menolongorang

lain yang

sedang

membutuhkan

pertolongan

walaupun

kepada orang

yang salah.

Menolong

seseorang

adalah salah

satunya dalam
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memenuhi

hidupsesama.

12. Muamalah DiAptekarsky,ia

merasa lebih

nyaman.

Bersama Pak

Joko ia saling

menolong dalam

kebaikan dan

kesabaran. (hal

474)

Saling tolong

menolong

dalam kebaikan

dan kesabaran

akan membawa

kejalan yang

lurus.Allohakan

menolong

seseorang

hambanya,

selama hamba

itu senantiasa

menolong

saudaranya

13. Ketauhida

n

Tiada Tuhan

selain Engkau,

Maha Suci

Engkau(yaAlloh),

sungguh aku

termasuk orang-

orangyangzalim.

Bahwayangada

diduniainimilik

Alloh.
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(hal115)

14. Ketauhida

n

Airmatanya

meneteskelantai

kamarnya, saat

dirinyatersungkur

sujud kepada

AllohYangMaha

Kuasa.(hal291)

Allohlah yang

mempunyai

segala-galanya

umat islam

(Manusia)

hanyadititipi.

15. Ketauhida

n

Maha Besar

Alloh.(hal533)

Bahwa Alloh

yang

menciptakan

alam semesta

inisemua yang

ada didalamnya

dan peristiwa

atau kejadian-

kejadian di

muka bumiini

sudah menjadi

ketetapan dan

ketentuan dari-

Nya.
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16. Keislaman Perlu Dokter

Anastasia

ketahui,didalam

Islam tata cara

ibadahsemuanya

diatur secara

sempurna. (hal

205)

Umat islam

dalam setiap

ibadahnya

dilaksanakan

dengan

ketaatan dan

kepatuhan

kepada Alloh.

Maka

dilaksanakanny

a ibadah harus

sesuai dengan

cara ibadah

yang dilakukan

RasulullohSaw.

17. Keislaman Islam seutuhnya

datangdariAlloh.

(hal208)

Apa yang

digariskan dan

ditentukan oleh

Alloh dalam

agama sebagai

aturan

kehidupan para

hamba-Nya.
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18. Keislaman Tidak ada

paksaan

samasekali

dalam memeluk

agamaIslam.(hal

449)

Dalam memeluk

agama islam

tidak ada

paksaan dan

jangansetengah

-setengah.Alloh

berfirmandalam

QS. Al-Baqarah

ayat 208 yang

atinya “Hai

orang-orang

yang beriman,

masuklahkalian

kedalam Islam

secara

keseluruhan,

dan janganlah

kamu ikuti

langkah-langkah

setan.Sungguh,

ia musuh yang

nyatabagimu.

19. Keislaman Sedekahbeberpa Sebagai orang
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ribu rupiah.

Dengan sedekah

itu aku minta

barokahnya

rezeki, dan aku

minta kepada

Alloh semoga

Pak Turah jadi

insaf dan baik.

(hal76)

muslim untuk

senantiasa

berbuat

kebaikan salah

satunya dengan

bersedekah.

20. Islam Ketika Linor

menceritakan

bagaimana ia

mengucapkan

kalimatsyahadat,

Ayyas

meneteskan air

mata.(hal534)

Didalam rukun

Islam yang

pertama

membaca dua

kalimat

syahadat. Jiwa

manusia yang

selalu

bersyahadat

akan merasa

tenang dan

menghadapi

segala masalah
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dengan

berserah diri

kepada Alloh

SWT.

21. Akhlak Bahwa

diciptakannya

manusia oleh

Alloh adalah

untuk beribadah

kepada-Nya.(hal

171)

Manusia harus

beribadah

kepada Alloh

karena untuk

mendapatkan

kesuksesan.

Apabila jika

ibadah yang

benar akan

membentuk

akhlak yang

baik. ibadah

sangat erat

berkaitan

dengan akhlak.

Akhlak itu

penting jangan

sampai rajin

beribadahtetapi
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tidak ada

akhlak.

22. Toleransi Tetapi sebagai

dokter Salma

tetap berjiwa

besar.Ia benar-

benar berhati

malaikat, ia

menolong siapa

saja, tidak

memandang apa

agamanya. (hal

404)

Saling tolong

menolong antar

sesama

merupakan

perbuatan yang

terpuji. Dengan

tolong

menolong akan

berdampakbaik

bagi sesama

manusia dan

agama.

Berdasarkanpenelitiandiatasbisadiketahuibahwatokoh

Ayyasmenjunjungtingginilaiagamaislam.ada8 nilai-nilai

dakwah yang terkandung dalam NovelBumiCinta karya

Habiburrahman El Shirazy yaitu Tawakal, Taqwa, Iman,

Muamalah,Ketauhidan,Keislaman,Akhlak dan Toleransi.

apabiladalam setiapnilaitersebutmemilikimaknatersendiri

jikasetiappembacamaumemaham denganbaik.
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BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan daripembahasan tentang “Analisis Wacana

PesanMoralDanNila-NilaiDakwahDalam NovelBumiCintaKarya

Habiburrahman ElShirazy”Maka skripsiinidapatdisimpulkan

sebagaiberikut:

1.AnalisiswacanapesanmoralmodelNormanFaircloughdalam

novelBumiCinta

1)Teks

a.Representasi

NovelBumiCinta merepresentasikan seorang tokoh yang

sedangmenyelesaikantesisnyadinegaraRusia.

b.Relasi

Dalam ceritanovelBumiCintainimenunjukanbahwapenulis

Habiburrahmansangatberpengaruhdalam penulisantokoh.

c.Identitas

Dalam novelini,identitaspenulisnovelBumiCintaininovel
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khayalanatautidaknyatapenulisHabiburrahmanElShirazy

tidakditampilkanlangsungdidalam noveltersebut.

2)DiscoursePractice

DaripenulisannovelBumiCintaini.PenulisyaituHabiburrahman

ElShirazymemegangpenuhterhadappembuatanceritanya.

3)SosioulturalPractice

Kehidupan dikota besaryang individualmembuathubungan

sosialmanusiasatudenganyanglainnyamenjadirenggang.

4)PesanMoral

Penelitimenyimpulkan bahwa pesan moralnovelBumicinta

yaituhubunganmanusiadenganTuhannyasepertitokohAyyas

yang berpegang teguh nilaiagamanya yaitu agama Islam.

sedangkanketeguhanakankepercayaanituberlawanandengan

kehidupan masyarakatRusia terutama ditempattinggalnya.

Walaupun berbeda keyakinan harus tetap saling menghargai,

tolong menolong menghormati,sopan santun dan menjaga

kehormatannyasebagaiorangmuslim.

2.Nilai-NilaiDakwahDalam NovelBumiCintaKaryaHabiburrahman

ElShirazy

Nilai-nilaidakwah merupakan nilaisuatu kegiatan untuk

menyampaikan dan mengajarkansertamempraktikkan ajaran

islam didalam kehidupansehari-hari.Didalam NovelBumicinta

inipenelitimenemukan ada 8 nilaidakwah antara lain yaitu
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tawakal,taqwa,iman,muamalah,akhlak,keislaman,ketauhidan,

dan toleransi.Berdasarkan nilai-nilaitersebut tokoh Ayyas

sebagaitokohyangmenjunjungtingginilaiagamaislam.

B.Saran

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang Analisis

WacanaPesanMoraldanNilai-NilaiDakwahDalam NovelBumi

CintaModel Norman Fairclough,maka adapun saran dari

pembahasaniniadalahsebagaiberikut:

1.Darihasilpenelitian inidiharapkan agardapatmenambah

wawasan dan dijadikan sebagaisalah satu informasiuntuk

pembaca tentang makna dari novel yang ditulis oleh

HabiburrahmanElShirazy.

2.Bagi yang telah membaca penelitian inidiharapkan bisa

mengetahuimakna yang tersiratpada novelBumiCinta jika

dianalisis menggunakan suatu disiplin ilmu.Sehingga dapat

mengetahuimakna darinoveltersebutsesuaidengan yang

dimaksudkanolehpenulisnovel.

3.BagiduniapendidikansemogapenelitiannovelBumiCintaini

dapatbermanfaatmengenaipesanmoraldannilaidakwah.
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