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MOTTO 

 

Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah 

cara Tuhan mengajari kita tentang arti sebuah kesungguhan. 

Andai kesedihan adalah hujan dan kesenangan adalah matahari. Maka kita akan 

butuh keduanya, untuk bisa melihat pelangi. 
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“SIMBOL-SIMBOL RELIGIUS DALAM NOVEL MUNAJAT CINTA 1 

KARYA TAUFIQURRAHMAN AL-AZIZY: PERSPEKTIF 

SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE” 

 

ABSTRAK 

 

Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

simbol-simbol relegius beserta maknanya dalam novel Munajat Cinta 1 karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy dalam perspektif semiotika Charles Sanders Peirce. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan simbol-simbol relegius 

beserta maknanya dalam novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Azizy 

dalam perspektif semiotika Charles Sanders Peirce. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi 

dengan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam 

simbol relegius dalam novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Aziziy 

yaitu, simbol jilbab bermaknakan sebagai suatu busana muslim yang pada 

dasarnya terbuat dari kain dan digunakan oleh wanita muslimah untuk menutup 

aurat mereka. Simbol shalat dapat bermanakan sebagai suatu gerakan yang 

dilakukan dengan cara berdiri, ruku‟, dan sujud disertai dengan ucapan awal 

takbiratul ikhram diakhiri dengan ucapan salam yang merupakan perintah Allah 

SWT yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat agama Islam. simbol Al-Qur-an 

bermaknakan sebagai suatu kitab suci yang terdiri dari 30 juz dan isinya yaitu 

sebagai pedoman kehidupan manusia. Simbol pesantren bermaknakan sebagai 

sekolah tempat belajar para santri yang bertujuan untuk menjebarkan ilmu tentang 

ajaran agama Islam. Simbol masjid bermanakan sebagai suatu arsitektur yang 

terdiri dari pilar, kubah masjid dan sebagainya berfungsi sebagai pusat ibadah 

umat agama Islam. Terakhir simbol sejadah bermanakan sebagai alas shalat yang 

biasanya terbuat dari kain, selain itu sajadah ini juga digunakan sebagai alas untuk 

beribadah umat agama Islam, misalnya untuk membaca Al-Qur‟an dan sebaginya. 

Dari keenam simbol relegius tersebut, novel Munajat Cinta 1 ini, memiliki nilai-

nilai keislami yang tinggi.  

Kata kunci: Novel, semotika, makna, relegius 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Novel semakin banyak diminati dan digemari oleh semua kalangan 

pembaca karya sastra baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat. Salah 

satunya yaitu novel yang bersifat religius. Hal ini terlihat dari banyaknya 

novelreligius yang dirilis menjadi sebuah film, diantaranya novel Ayat-ayat 

Cinta, 99 Cinta di Langit Eropa, Cinta Suci Zahrana, Ketika Cinta Bertasbih 

dan sebagainya. Isi dalam novel-novel religius tersebut semuanya hampir 

sama yaitu, menceritakan tentang nilai-nilai religius dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan sesamanya. Sama halnya cerita dalam novel Munajat 

Cinta 1 yang ditulis oleh Taufiqurrahman Al-azizy. 

Novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-azizy merupakan 

novel remaja religius. Novel remaja religius yaitu novel yang kebanyakan 

pembacanya adalah para remaja. Dalam novel ini terdapat nilai-nilai yang 

islami. Nilai-nilai islami yang dimaksud adalah nilai-nilai yang tercermin 

lewat perilaku dan penampilan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang dihadapinya. Novel Munajat Cinta 1 ini juga memberikan 

gambaran kepada para pembaca tentang arti kehidupan dan hakikat 

penciptaan manusia. Manusia hidup tidak hanya menjalani kehidupan dengan 

segala kebahagian dan berbagai masalah yang ada, akan tetapi juga harus 

menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. 
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Novel Munajat Cinta 1 dipilih karena isi dan ceritanya sangat menarik 

untuk dikaji. Kelebihan dari novel Munajat Cinta 1 ini adalah kisah yang 

disajikan mengandung nilai-nilai kehidupan umat agama Islam yaitu 

memberikan inspirasi kepada setiap muslim/muslimah dalam mengelola 

kehidupan yang lebih baik dan dapat diterapkan dalam keseharian, seperti 

menggunakan hijab karena hukumnya wajib bagi seorang muslimah dan  

berpedoman hidup pada Al-Qur‟an. Seorang muslim/muslimah akan tahu 

bahwa dirinya diciptakan bukanlah siapa-siapa karena Allah menciptakan 

manusia dengan seindah-indahnya untuk wajib mengingatnya 

dan menyembah-Nya bahkan setiap nafas dan detak jantung. 

Hal ini dapat dilihat dalam penokohan tokoh utama perempuan pada 

novel ini yang bernama Ruwayda. Ia adalah seorang gadis yang diberkahi 

kecerdasaan istimewa, lahir dari kalangan keluarga yang berada (kaya) dan 

tiba-tiba ia harus menerima kenyataan pahit bahwa keluarganya mengalami 

kebangkrutan. Cita-citanya menjadi seorang mahasiswi setelah lulus SMA 

kini kandas. Hampir setiap hari kedua orang tuanya terlibat pertengkaran 

karena utang dan kekurangan. Kebangkrutan telah menghancurkan 

keharmonisan rumah tangga mereka. Melihat kondisi keluarganya yang 

semakin hari semakin hancur, Ruwayda berfikir untuk menjadi seorang 

pelacur agar bisa memperoleh uang dengan cepat atau mengakhiri hidupnya 

yang penuh sengsara ini. Ia benar-benar telah kehilangan imannya sebagai 

seorang muslimah hanya gara-gara uang,tetapi iapun  sadar atas perbuatan 

yang ia ingin lakukan bahwa menjadi seorang pelacur tidak akan 

menyelesaikan masalah. Ia memutuskan untuk pergi ke Wonosobo dalam 
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mencari jati dirinya dan ingin bertemu dengan Raudhotul Jannah. Sampai 

akhir cerita iapun pulang dan mendapatkan kabar buruk bahwa adiknya yang 

bernama Raihan telah meninggal dunia. 

Tokoh utama yang dimunculkan dalam novel ini mampu mewakili 

konsep budaya Islam sebagai seorang muslimah yang memiliki jiwa yang 

tegar, kuat, dan kritis. Selain itu, dalam novel Munajat Cinta 1 ini 

Taufiqurrahman Al-azizy mengeksplorasi hal yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia yakni, kedudukan seorang hamba di hadapan Allah SWT, 

baik sebagai seorang muslim, maupun sebagai muslimah. Bukan semata 

dihadapan Allah SWT, tetapi memasuki wilayah yang lebih detail lagi, 

misalnya kedudukannya di hadapan laki-laki, persoalan rumah tangga, hak 

dan kewajiban, dan perjuangan dalam meraih Ridha-Nya. Pencarian hakikat 

diri seorang manusia, seringkali melewati berbagai takdir yang tidak sebentar 

dan juga tidak mudah serta disanalah seseorang membutuhkan kesabaran 

untuk menghadapinya. 

Dalam novel ini terdapat banyak hal yang dapat dikaji dari segi isi, 

salah satunyapemaknaan dari simbol-simbol. Penulis menyajikannya melalui 

pilihan kata yang digunakan, oleh karena itu penulisan ini mengambil aspek 

makna yang ditampilkan dengan simbol-simbol yang dimunculkan melalui 

keanakaragaman pilihan kata. Dalam pilihan kata tersebut terdapat berbagai 

makna kehidupan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dan 

juga terdapat nilai-nilai yang penting untuk diketahui oleh kita semua. Oleh 

karena itu,akan diuraikan tentang simbol-simbol beserta maknanya yang 

dimunculkan melalui pilihan kata dalam novel Munajat Cinta 1 ini. 
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Simbol-simbol yang dimaksud adalah simbol religius yang 

terdapatdalam novel Munajat Cinta 1.Penulisan inimenggunakan teoriCharles 

Sanders Peirce yaitu hubungan antara petanda dan penanda. Analisis tanda 

nantinya mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda akan ditentukan oleh 

objeknya yang terdifinisi menjadi tiga katagori, yaitu ikon, indeks, dan 

simbol. 

Salah satu wujud simbol religius yang terdapat dalam novel ini yaitu, 

pada bentuk kata “memakai jilbab.” Bentuk katatersebut sudah dapat dilihat 

bahwa si penulis sengaja memilih kata-kata tersebut sebagai wujud dari 

keteguhan iman seorang wanita muslimah di dalam menjalankan syariat 

agama. Agama Islam mewajibkan agar seorang wanita menggunakan jilbab 

dalam keseharian mereka karena jilbab merupakan salah satu busana yang 

dikenakan oleh wanita muslimah yang berfungsi untuk menutup aurat (bagian 

kepala dan dada). 

Berdasarkan latar belakang dan persoalan diatas dapat terlihat 

permasalahan yang perlu diangkat, yaitu tentang bentuk-bentuk atau simbol 

religius dan makna simbol religius tersebut dalam novel Munajat Cinta 1 

karya Taufiqurrahman Al-azizy dengan menggunakan teori Charles Sanders 

Pierce. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubung dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, ada 

baiknya jika persoalan ini dispesifikasikan untuk mempermudah proses 

analisis dalam penelitian ini, sehingga masalah-masalah tersebut perlu 

dirumuskan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, 
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yaitu bagaimanakah simbol-simbol religius beserta maknanya dalam novel 

Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-azizy perspektif semiotika Charles 

Sanders Peirce? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini, yaitu mendeskripsikan simbol-simbol religius beserta 

maknanya dalam novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-azizy 

perspektif semiotika Charles Sanders Peirce. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam melaksanaan penelitian. Oleh sebab itu sebuah karya tulis 

harus memiliki sebuah manfaat penelitian karena penelitian akan menjadi sia-

sia, ketika tidak menghasilkan manfaat apapun. Manfaat tersebut antara lain: 

1.5.1 Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai studi 

sastra Indonesia, khususnya tentang simbol-simbol religius beserta 

maknanya yang terdapat dalam novel Munajat Cinta 1 karya 

Taufiqurrahman Al-azizy. 

b. Dapat membantu pembaca sebagai bahan informasi dan refrensi yang 

berkeinginan untuk mempelajari teori semiotika Charles Sanders 

Pierce. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

a. Setelah membaca skripsi ini pembaca dapat memperoleh manfaat 

bahwa setiap manusia harus tetap mengingat kepada Allah SWT. 

Salah satunya, yaitu dengan cara manusia harus tetap menjalankan 

ibadah shalat, kapanpun dan dalam kondisi apapun, baik dalam 

kondisi kaya ataupun miskin. 

b. Mengingat bahwaAllah SWT tidak pernah memandang kondisi 

umatnya, dimata-Nya semua umatnya sama saja dan satu persatu 

semuanya akan tetap kembali kepada-Nya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan 

untuk penelitian selanjutnya. Hal ini dapat dijadikan sebagi titik tolak dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, guna mengetahui relevansinya, hal 

penting yang harus dilakukan adalah meninjau penelitian terdahulu. Salah 

satunya meninjau penelitian yang menggunakan kajian semiotika khususnya 

penelitian yang menggunakan teori semiotika Charles Sander Peirce. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najiah (2014) yang berjudul 

“Kajian Semiotika pada Wacana Seputar Korupsi di Opini Harian Kompas.” 

Dalam penelitiannya, Nurun menggunakan pendekatan semiotika Charles 

Sander Peirce untuk menemukan simbol-simbol dari opini harian kompas. 

Masalah yang dibahas dari penelitian Nurun ini yaitu dalam opini-opini 

seputar korupsi di harian kompas sebagian besar kata-katanya memiliki tanda 

semiotika. Hal tersebut terlihat jelas dari banyaknya penggunaan kata-kata 

yang memiliki simbol akan adanya maksud dan makna lain yang ingin 

disampaikan penulis melalui opininya. 

Berdasarkan penelitian di atas, bahwa terdapat persamaan dan 

pembeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun 

persamaannya, yakni sama-sama menggunakan teori semiotika Charles 

Sander Peirce untuk menemukan simbol-simbol yang terdapat dalam objek 
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penelitian dan perbedaannya terletak pada objek penelitian Nurun 

mengunakan objek  opini seputar korupsi di Harian Kompas sedangkan 

penelitian ini menggunakan objek karya sastra novel. 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Alfan Noor Rakhmat 

(2009), berjudul “Simbolisasi Konflik Sosial dalam Novel Hubbu Karya 

Mashuri: Sebuah Pendekatan Semiotika.” Penelitian ini berfokus pada 

pendekatan semiotika khususnya teori semiotika Charles Sander Peirce. 

Penelitian ini membahas tentang makna dan amanat novel Hubbu dalam 

tinjauan semiotika serta nilai sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Adapun 

kesimpulan dari penelitian ini adalah makna yang terkandung dalam novel 

Hubbuyaitu Islam dan budaya Jawa bisa disatukan yang disimbolkan oleh 

tokoh utama. Proses penyatuan ini melewati kebimbangan dalam konflik, 

yang membuatnya semakin yakin jalan yang ditempuhnya. Pemberontakan 

terhadap nilai-nilai sosial sering terjadi dalam kehidupan sosial. Amanat yang 

disampaikan adalah berkorban untuk orang lain dapat menumbuhkan rasa 

tanggung jawab. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfan juga memiliki persamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan teori semiotika Charles 

Sanders Peirce dan sama-sama menggunakan karya sastra novel sebagai 

objek penelitian. Sedangkan letak pembeda penelitian Alfan dengan 

penelitian ini, yaitu terletak pada jenis simbol-simbol yang akan diteliti, Alfan 

memilih simbolisasi konflik sosial sedangkan penelitian ini berfokus pada 

simbol-simbol religius. 
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Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Febrianto Al Qossam (2015), 

berjudul “Pesan Dakwah dalam Novel Moga Bunda di Sayang Allah Karya 

Darwis Tere Liye (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce). Penelitian ini 

membahas tentang makna pesan dakwah dalam novel Moga Bunda di Sayang 

Allah karya Darwis Tere Liye. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pesan 

dakwah yang terdapat dalam novel MogaBunda di Sayang Allah ini meliputi 

tiga aspek, diantaranya: aspek aqidah, yang memuat tentang takdir Allah Swt, 

kemudian aspek akhlak karimah, yang memuat tentang sabar, serta aspek 

syari‟ah yang memuat tentang ibadah seseorang diwaktu malam hari, namun 

yang kental akan pesan dakwahnya adalah dalam aspek aqidah, yang 

menjelaskan tentang keimanan seseorang dan percaya akan takdir yang 

diberikan oleh Allah Swt. Kemudian teks tersebut akan dianalisisdengan 

menggunakan semiotik Charles Sanders Peirce. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto memiliki banyak persamaan 

dengan penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan teori semiotika Charles 

Sanders Peirce untuk menganalisis simbol-simbol yang terdapat dalam objek 

penelitian, sama-sama menggunakan novel religius sebagai objek penelitian 

dan jenis simbol yang digunakan sama-sama bersifat religius. Walaupun 

sama-sama menggunakan simbol yang bersifat religius, tetapi Febrianto 

memfokuskan simbol religius tersebut menjadi tiga aspek, yaitu aspek aqidah, 

aspek akhlak karimah, dan aspek syari‟ah. 

  



 
 

10 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Novel 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia novel adalah karangan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang 

disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Tim 

Pusat Bahasa, 2008: 1008). Sedangkan menurut Jassin (dalam Nurgiyantoro, 

2010:16) pengertian novel adalah suatu cerita yang bermain dalam dunia 

manusia dan benda yang ada di sekitar kita, tidak mendalam, lebih banyak 

melukiskan sesuatu dari kehidupan seseorang, dan lebih mengenai suatu 

periode. Jadi, yang dimaksud dengan novel adalah cerita panjang yang 

mengiaskan kehidupan manusia bersifat imajnatif namun masih ada 

hubungannya dengan dunia nyata. 

Novel sebagai salah satu karya fiksi menawarkan sebuah dunia, yang 

berisi modal kehidupan yang diidealkan, dunia imajinasi yang dibangun 

melalui berbagai unsur intrinsiknya. Seperti peristiwa, plot, tokoh, 

penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya, tentu saja 

bersifat imajinatif (dalam Nurgiyantoro, 2010:13). Novel bersifat realitas 

dan berkembang dari bentuk-bentuk naratif, nonnaratif misalnya biografi, 

komik, dan sejarah. Novel lebih mengacu pada realitas yang lebih tinggi dan 

psikologi yang lebih mendalam Wellek dan Warren, 1989: 282-383 (dalam 

Nurgiantoro, 2007: 15). 

Fiksi menurut Altenbern dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2005 2-3) 

dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, namun 

biasanya masuk akal dan mengandung kebeneran yang mendramatisir atau 
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hubungan-hubungan antar manusia. Sedangkan Abrams (dalam Nurgiantoro 

2005: 2) menyatakan bahwa fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah. Novel berbeda dengan cerpen, karena 

cerpen pada umumnya hanya memiliki satu alur dan jalan ceritanya sangat 

kompleks yang habis dibaca sekali duduk. 

Macam-macam novel menurut Muchtar Lubis (dalam Tarigan 1984: 

164) antara lain: roman avontur, roman psikologi, roman detektif, roman 

sosial, roman politik, dan roman kolektif. Lebih lanjut Mochtar Lubis 

mengemukakan bahwa novel memilki ciri-ciri yang khas yaitu sifat dan 

perubahan para pelakunya tidak diceritakan panjang lebar, kejadiannya 

berakhir dengan lancar sebab berpusat dalam kehidupan suatu saat dan 

hanya diceritakan sebagian dari kehidupan manusia yang dianggap 

penting.Novel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menceritakan  sebagian kehidupan yang luar biasa; 

2. Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib; 

3. Terdapat beberapa alur atau jalan cerita; 

4. Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita; 

5. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. 

2.2.2 Simbol Religius 

2.2.2.1Simbol 

Secara etimologis istilah simbol diserap dari kata symbol 

dalam bahasa Inggris yang berakar pada kata symbolicum dalam 

bahasa Latin.Sementara dalam bahasa Yunani kata symbolon dan 

symballo, yang juga menjadi akar kata symbol, memiliki beberapa 
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makna generik, yakni memberi kesan, berarti, dan menarik.Dalam 

pemikiran dan praktik keagamaan, simbol lazim dianggap sebagai 

pancaran Realitas Transenden.Dalam sistem pemikiran logika dan 

ilmiah, lazimnya istilah simbol dipakai dalam arti tanda abstrak 

(Jabrohim, 2014: 89). 

Simbol mempunyai suatu fungsi sebagai media untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya. Sesungguhnya simbol yang 

dikembangkan oleh manusia tidak hanya mempunyai arti 

sebagaimana terkandung didalamnya, akan tetapi yang lebih penting 

adalah dayanya. Simbol tidak sekedar menunjukan ide tetapi juga 

mempunyai kekuatan sebagai perangsang. Jadi simbol bagi manusia 

pendukungnya tidak sekedar mengandung makna akan tetapi ia 

mengandung arti apa yang dilaksanakan orang dengan makna 

tersebut. 

Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan 

konvensional. Tanda-tanda kebahasaan pada umumnya adalah 

simbol-simbol.Apayang disebut sebagai simbol sebetulnya 

berekuivalensi dengan pengertian Saussure tentang tanda. Adalah 

suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa kedua peletak dasar 

semiotika initernyata berkesesuaian mengenai pengertian yang 

fundamental (Budiman, 2004 : 32-33). Sedangkan menurut Turner 

(dalam Nurgiyantoro, 2011:75) menyatakan bahwa simbol adalah 

sesuatu yang digambarkan dengan persetujuan bersama sebagai 

sesuatu yang memberi sifat alamiah atau mewakili, atau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Logika
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mengingatkan kembali dengan kualitas yang sama atau dengan 

membayangkan dalam kenyataan atau pikiran. Berdasarkan 

pengertian simbol di atas dapat disimpulkan bahwa simbol adalah 

tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan 

konvensi, kesepakatan, atau aturan.  

Makna dari suatu simbolditentukan oleh suatu 

persetujuanbersama, atau diterima oleh umum sebagai suatu 

kebenaran.Tanda yang berupa simbol mencakup berbagai hal yang 

telah mengkonvensi di masyarakat. Antara tanda dengan objek tidak 

memiliki hubungan kemiripan ataupun kedekatan, melainkan 

terbentuk karena kesepakatan. Misalnya, berbagai gerakan (anggota) 

badan menandakan maksud-maksud tertentu, warna tertentu 

(misalnya putih, hitam, merah, kuning, hijau) menandai 

(melambangkan) sesuatu yang tertentu pula, dan bahasa. Bahasa 

merupakan simbol terlengkap dan terpenting karena amat berfungsi 

sebagai sarana untuk berfikir dan berasa (dalam Nurgiyantoro 2012: 

42).  

2.2.2.2 Religius 

Kehadiran unsur religius dalam sastra adalah setua 

keberadaan sastra itu sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari sesuatu 

yang bersifat religius. Padaawal mula segala sastra adalah religius 

menurut Mangunwijaya (dalam Nurgiyantoro 2012: 326). 

Religius adalah kepercayaan akan adanya kekuatan 

adikodrati di atas manusia: kepercayaan baik itu animisme, 
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dinamisme, dsb (KBBI 1991: 830). Melihat pengertian tersebut 

maka pemahaman mengenai kepercayaan sudah tentu berlandasan 

agama. MenurutMangunwijayamenyatakan bahwa religius adalah 

ketaatan pada sesuatu yang dihayati, teramat suci, kudus, adi kodrati. 

Pendapat tersebut senada dengan yang diungkapkan Ratnawati dkk 

(dalam Saidah 2005: 17), menjelaskan bahwa religiusitas berkaitan 

dengan kebebasan orang untuk menjaga kualitas keberagamannya 

jika dilihat dari dimensi yang paling dalam dan personal yang 

seringkali berada di luar kategori-kategori agama. 

Berbicara tentang religius sudah pasti kita akan berhadapan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan Ketuhanan, 

yaitu hubungan antara mahluk dengan Tuhan. Hidup di dunia tidak 

sekedar berhubungan dengan mahluk yang lain tetapi juga menjalin 

hubungan dengan Dzat yang Maha Kuasa patut kita laksanakan. 

Allahlah yang mengatur  dan mengusai tindak-tanduk kita sebagai 

ciptaan. 

Seorang religius adalah orang yang mencoba memahami dan 

menghayati, memahami hidup dan kehidupan ini lebih dari sekedar 

yang lahiriah saja.Dia tidak terikat pada agama tertentu yang ada di 

dunia ini.Seorang penganut agama tertentu, Islam misalnya, idealnya 

sekaligus religius, namun tidak demikian kenyataannya.Banyak 

penganut agama tertentu, misalnya seperti yang terlihat dalam KTP, 

namun sikap dan tingkah lakunya tidak religius.Moral religius 

menjunjung tinggi sifat-sifat manusiawi, hati nurani yang dalam, 
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harkat dan martabat serta kebebasan pribadi yang dimiliki oleh 

manusia. 

Dalam karya sastra, religius disampaikan dalam bentuk yang 

menarik. Pengarang bukan hanya sekedar menulis karyanya 

melainkan memiliki maksud dan tujuan terutama sekali untuk 

mempengaruhi pembaca untuk berkontemplasi dan menghayati 

bahwa karya sastra itu sungguh kaya akan nilai-nilai dan pesan yang 

hikmahnya dapatdiambil oleh pembaca. Hikmah dalam nilai sebuah 

karya sastra mampu menumbuhkan kesadaran yang akan mampu 

mengarahkan individu ke arah yang lebih baik. Jadi, religius adalah 

sesuatu yang berharga yang terkandung dalam konteks ketaatan pada 

ketuhanan. 

2.2.3 Semiotika 

Menurut istilah, semiotik berasal dari kata yunani kuno semeion yang 

berarti „tanda‟ atau „sign‟ dalam bahasa Inggris. Peletak dasar teori 

semiotika ada dua orang, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders 

Peirce. Saussure yang dikenal sebagai bapak ilmu bahasa modern 

mempergunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce yang seorang ahli 

filsafat memakai istilah semiotik. 

Semiotik merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan 

dengan komunikasi dan ekspresi. Semiotik juga dapat diartikan sebagai ilmu 

yang menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan 

itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, kovensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 
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mempunyai arti. Dalam lapangan kritik sastra, penelitian semiotik meliputi 

analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa yang bergantung pada 

(sifat-sifat) yang menyebabkan bermacam-macam cara (modus) wacana 

yang mempunyai makna Preminger dkk, 1974: 980 (dalam Jabrohim, 2014: 

94). 

Preminger dkk, 1974: 981 (dalam Jabrohim, 2014: 93) 

mengemukakan bahwa penerangan semiotik itu memandang objek-objek 

atau tingkah laku sebagai parole (laku tuturan) dari suatu langue (bahasa: 

sistem linguistik) yang mendasari “tata bahasanya” harus dianalisis. 

Penelitian harus menyendirikan satuan-satuan minimal yang digunakan oleh 

sistem tersebut. Peneliti harus menentukan kontras-kontras di antara satuan-

satuan yang menghasilkan arti (hubungan-hubungan paradigmatik) dan 

aturan-aturan kombinasi yang memungkinkan satuan-satuan untuk 

dikelompokan bersama-sama sebagai pembentuk-pembentuk struktur yang 

lebih luas. Dikatakan selanjutnya oleh Preminger bahwa studi semiotika 

sastra adalah usaha untuk menganalisis sebuah sistem tanda-tanda. Oleh 

karena itu, peneliti harus menentukan konvensi-konvensi apa yang 

memungkinkan karya sastra mempunyai makna. 

Dilihat dari sejarah kemunculan pendekatan semiotika ini dapat 

dikatakan bahwa pendekatan semiotika lahir akibat rasa tidak puas terhadap 

pendekatan struktural yang hanya terbatas pada kajian aspek instrinsik saja. 

Padahal sastra yang dipandang memiliki sistem sendiri tidak terlepas dari 

masalah penciptaan, masalah ekspresi, dan masalah penerimaan sastra oleh 

pembaca (dalam Semi 2012: 109-110). 
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Teori semiotik memiliki asumsi bahwa teori ini merupakan sebuah 

teori yang relevan pembedahannya untuk menganalisis sebuah karya sampai 

kepada bahasa kedua pada dunia sastra. Dimana disana terdapat bahasa 

simbolik yang pemaknaannya hanya bisa di pahami dan dibedah oleh teori 

ini, bukan hanya itu semiotik merupakan bahasa yang mencerminkan bahasa 

sastra yang estetis, sistematis, dan memiliki pluralitas makna ketika dibaca 

oleh pembaca dalam memberi pemahaman terhadap teks karya sastra. 

Pendekatan, metode dan teori semiotik mempunyai kekuatan dan 

kelebihan utama dalam membedah karya sastra secara mendalam karena 

lebih menyempurnakan teori-teori lain seperti struktural, stilistika, sosiologi 

dll. Kemudian  analisisnya lebih spesifik dan komprehensif. Memberikan 

pemahaman makna dan simbolik baru dalam membaca karya sastra. 

Pembacapun  akan mengetahui minimal dua makna dalam suatu karya yaitu 

makna bahasa secara tekstualnya dan makna kedua yakni makna simbolik 

yang cukup memiliki makna global (pluralitas makna) sehingga 

memungkinkan akan tejadi perbedaan asumsi ketika membaca simbol antara 

pengarang dan pembaca dalam suatu karya tergantung dari prespektif mana 

ia menilai (dalam Semi 2012: 113). 

Kekurangannya ialah pendekatan ini memerlukan banyak dukungan 

ilmu bantu yang lain seperti linguistik, sosiologi, psikologi dll, dan yang 

paling penting diperlukan kematangan konseptual tentang sastra, wawasan 

luas dan teorinya. Peranan peneliti sangat penting, ia harus jeli, teliti dan 

menguasai materi yang akan diteliti secara totalitas karena kalau itu tidak 

terpenuhi, makna yang ada dalam teks akan kurang tereksplor diketahui oleh 
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pembaca, malahan cendrung menggunakan subjektifitasnya yang menapikan 

itu semua dan itu sangat riskan sekali untuk meneliti dengan teori ini (dalam 

Semi 2012: 113-114). 

2.2.4 Semiotika Charles Sander Peirce 

Semiotika dimunculkan pada abad ke-19 oleh CharlesSanders 

Peirce.Peirce adalah seorang ahli logika danpragmatisme. Semiotika 

menurut Peirce sama dengan logika. Peirce mengatakan “kita hanya berpikir 

dalam tanda”Zoest, 1993: 10 (dalam Nurgiyantoro 2012: 40). Bagi Peirce 

segala sesuatu adalah tanda, artinya setidaknya sesuai cara eksistensi dari 

yang mungkin. Tanda hanya berarti tanda apabila ia berfungsisebagai tanda. 

Peirce menyebutnya fungsi esensial dari tanda. 

Fungsi esensial sebuah tanda akan menyebabkan sesuatu menjadi 

lebih efisien, baik digunakan dalam komunikasi dengan orang lain maupun 

dalam pemahaman dan pemikiran mengenai dunia. Peirce membedakan 

adanya tiga keberadaan yang ia sebutkan dengan kata firstness, secondness, 

dan thirdness. 

Teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai 

tanda jika ia mewakili sesuatu yang lain. Sebuah tanda yang disebut sebagai 

representamenharuslah mengacu atau mewakili sesuatu yang disebutnya 

sebagai objek atau acuan.Jadi, jika sebuah tanda mewakili acuannya, hal itu 

adalah fungsi utama tanda itu.misalnya, anggukan kepala mewakili 

persetujuan, gelengkan kepala mewakili ketidaksetujuan. Agar berfungsi, 

tanda harus ditangkap, dipahami, misalnya dengan bantuan kode (kode 

adalah suatu sistem peraturan dan bersifat transindividual). Proses 
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pewakilan tanda terhadap acuannya terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan 

dalam hubungannya dengan yang diwakili. Hal itulah yang disebutnya 

sebagai interpretant, yaitu pemahaman makna yang timbul dalam kognisi 

(penerima tanda) lewat interpretasi. 

Proses pewakilan itu disebut semiosis. Semiosis adalah suatu proses 

di mana suatu tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili sesuatu yang 

ditandainya Hoed, 1992: 3 (dalam Nurgiyantoro 2012: 41). Sesuatu tidak 

akan pernah menjadi tanda jika tidak (pernah) ditafsirkan sebagai tanda. Jadi 

proses kognisi merupakan dasar semiosis, karena tanpa hal itu semiosis 

tidak akan terjadi. Proses semiosis yang menuntut kehadiran bersama antara 

tanda, objek, dan interpretant itu oleh Peirce yang disebut sebagai triadik 

atau segitiga makna (triangle of meaning). 

     sign 

 

 

 

 

Interpretant    Object 

Gambar 2.1 Triadik atau segitiga makna 

Sumber: Alex Sobur. 2004.Semiotika Komunikasi. Bandung: 

Remaja Rosda Karya, hlm. 69 

 

Tanda (Sign) adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang 

dapatditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang 
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merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri. Objek (Object)atau acuan tanda 

adalah konteks sosial yang menjadi referensi, aspek pemaknaan atau sesuatu 

yang dirujuk oleh tanda tersebut.Interpretan(Interpretant)atau pengguna 

tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan 

menurunkannya ke suatu maknatertentu atau makna yang ada dalam benak 

seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda,hal yang terpenting 

dalam proses. 

Upaya klasifikasi yang dikerjakan olehCharles Sanders Peirce 

terhadap tanda-tanda tidak sederhana, melainkan sangatlah spesifik. 

Walaupun demikian, Peirce membedakan hubungan antara tanda dengan 

acuannya ke dalam tiga jenis hubungan, yaitu (1)ikon, jika ia berupa 

hubungan kemiripan, (2) indeks, jika ia berupa hubungan kedekatan 

eksistensi, dan (3) simbol, jika ia berupa hubungan yang sudah terbentuk 

secara kovensi Abrams, 1981: 172; van Zoest, 1992: 8-9 (dalam 

Nurgiyantoro 2012: 42). 

 

TANDA IKON INDEKS SIMBOL 

Dimulai Persamaan Hubungan Konvensi 

Dengan (kesamaan) Sebab akibat  

Contoh Gambar-gambar, 

patung-patung, 

tokoh besar 

Asap/api 

Gejala/penyakit 

Kata-kata isyarat 

Proses Dapat dilihat Dapat diperkirakan Harus dipelajari 
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(Budiman, 2004: 29) ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan 

sebagaimana yang dapat dikenali oleh para pemakainya. Didalam ikon 

hubungan antara tanda dan objeknya berwujud sebagai kesamaan dalam 

beberapa kualitas. Tanda yang berupa ikon misalnya gambar kuda sebagai 

penanda yang menandakan kuda (petanda) sebagai artinya. 

Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal dan 

eksistensial di antara tanda dan objeknya. Di dalam indeks hubungan antara 

tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, dan biasanya melalui suatu cara 

yang sekuensial atau sebab-akibat antara penanda dan petandanya 

(Budiman, 2004:30). Tanda yang berupa indeks misalnya asap hitam tebal 

membubung menandai kebakaran, wajah yang terlihat muram menandai hati 

yang sedih, sudah berkali-kali ditegur namun tidak mau gantian menegur 

menandakan seseorang tersebut bersifat sombong, dan sebagainya. 

Herusatoto (dalam Jabrohim 2014: 91) mendefinisikan simbol atau 

lambang adalah sebagai sesuatu hal atau keadaan yang merupakan 

gambaran tentang  pemahaman terhadap obyek. Simbol juga dapat diartikan 

sebagai tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara 

penanda dan petandanya, hubungannya bersifat arbitrer (semau-maunya). 

Arti tanda itu ditentukan oleh konvensi dan kesepakatan bersama yang 

biasanya digunakan oleh masyarakat luas. Lampu lalu lintas adalah simbol, 

warna merah berhenti, hijau berarti jalan, palang merah adalah simbol yang 

maknanya diterima sebagai suatu kebenaraan melalui konvensi atau aturan 

dalam kebudayaan yang telah disepakati. 
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Dalam teks kesastraan ketiga jenis tanda tersebut sering hadir 

bersama dan sulit untuk dipisahkan. Jika sebuah tanda itu dikatakan sebagai 

ikon, ia haruslah dipahami bahwa tanda tesebut mengandung penonjolan 

ikon, menunjukkan banyaknya ciri ikon dibanding dengan kedua jenis tanda 

yang lain. Ketiganya sulit dikatakan mana yang lebih penting. Simbol jelas 

tanda yang paling cangih karena berfungsi untuk penalaran, pemikiran, dan 

pemerasaan. Namun, indekspun yang dapat dipakai untuk memehami 

perwatakan tokoh dalam teks fiksi mempunyai jangkauan eksistensial yang 

dapat melebihi simbol. Misalnya, belaian kasih dapat lebih berarti daripada 

kata-kata rayuan. Ikon di pihak lain, adalah tanda yang mempunyai 

kekuatan “perayu” yang melebihi tanda yang lain. Itulah sebabnya, teks-teks 

kesastraan juga teks-teks persuasif yang lain seperti iklan dan teks-teks 

politik banyak memanfaatkan tanda-tanda ikon van Zoest, 1992: 10-11 

(dalam Nurgiyantoro 2012: 42). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif. Penerapan 

motode kualitatif ini bersifat naratif yang berarti data yang dihasilkan berupa 

kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan. Penelitian ini menarasikan data yang 

diperoleh secara sistematis, rinci, dan faktual mengenai fakta-fakta dan 

hubungan sebab akibat kejadian dalam objek yang diteliti.Menurut 

Czarniawska (dalam Creswell, 2015: 96) kualitatif naratif merupakan tipe 

desain kualitatif yang spesifik yang narasinya dipahami sebagai teks yang 

dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan peristiwa/aksi atau rangkaian 

peristiwa/aksi yang berhubungan secara kronologis. Naratif yang dimaksud 

adalah fenomena yang sedang dipelajari, sehingga naratif dalam penelitian ini 

adalah simbol-simbol relegius beserta maknanya dalam novel Munajat Cinta 

1 karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Dalam penelitian sastra juga memerlukan data tetapi dalam 

bentuk verbal, yaitu berwujud kata, frasa atau kalimat (Siswantoro 

(2010: 70). Data merupakan sumber informasi yang diperoleh dari 

sebuah narasi dan dialog di dalam sebuah karya sastra cerita pendek 

atau novel yang kemudian dirujuk sebagai bahan analisis. Oleh karena 
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itu, wujud data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, frase, 

kalimat, dan paragraf untuk memperoleh deskripsi tentang simbol-

simbol religius beserta maknanya yang terdapat dalam novel Munajat 

Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Aziziy dengan menggunakan teori 

semiotika Charles Sanders Peirce. 

3.2.2 Sumber Data 

Ratna (2004: 47) mengemukakan bahwa sumber data adalah 

berupa naskah. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebuah novel 

dengan judul Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Aziziy. 

Berikut adalah Identitas novel yang menjadi sumber data dalam 

penelitian tersebut: 

Judul   : Munajat Cinta 

Pengarang  : Taufiqurrahman Al-Azizy 

Penerbit  : DIVA Press 

Kota terbit  : Jogyakarta 

Tahun  terbit  : 2008 

Jumlah halaman cerita: 460 halaman 

Jumlah halam buku : 467 halaman 

Jumlah bab  : 20 bab 

Jenis buku  : novel 

Cetakan ke  : III bulan Mei 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih 

mudah untuk dipecahkan dan dipahami (Ratna, 2004:34). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang berdasarkan dari 

sumber acuan melalui pengkajian terhadap sejumlah kepustakaan yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kepustakaan yang dimaksud 

adalah buku-buku tentang sastra, metodelogi penelitian, dan buku-buku 

yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan (Arikunto, 2011:29). 

Pada penelitian ini yang dijadikan kepustakaan adalah sumber-sumber 

tertulis seperti buku tentang penelitian sastra, semiotika, dan khususnya 

novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

2. Metode Dekomentasi 

Metode dekomentasi adalah sebagai suatu cara pengumpulan data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainyayang bersifat tertulis (Arikunto, 2011:30). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah teknik catat, 

yaitu mencatat sumber data yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk 

mencatat semua data yang diperoleh dengan cara mencatat kata-kata, frase, 

kalimat, dan paragraf yang berkaitan dengan simbol-simbol religius 

beserta maknanya dalam novel Munajat Cinta 1 KaryaTaufiqurrahman Al-

Azizy. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif.Mengacu pada pendekatan semiotika khususnya teori 

semiotika Charles Sanders Pierceyang membagi tanda menjadi tiga bagian, 

yaitu ikon, indeks, dan simbol untuk memberikan penjelasan tentang 

penelitian ini. Adapun langkah-langkah analisis data pada penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Membaca novelMunajat Cinta 1untuk memahami secara 

mendalam isi dari cerita dalam novel tersebut dengan 

memperhatikan tiap kata demi kata dan kalimat demi kalimat 

2. Mengidenfikasi data, yaitu dengan cara mencari dan menemukan 

data tentang simbol-simbol religius dalam novel Munajat Cinta 1 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

3. Mencatat data-data tentang simbol-simbol religius dalam novel 

Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

4. Mengklasifikasikan data-data yang diperolah sesuai dengan 

rincian: ikon, indeks, dan simbol. 

5. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan sebelumnya, yaitu 

simbol-simbol religius dalam novelMunajat cinta 1 karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy.  

6. Memaknai simbol-simbol religius tersebut dengan menggunakan 

teori semiotika Charles Sanders Peirce. 

7. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab 4 akan dibahas tentang analisis simbol-simbol religius beserta 

maknanya yang terdapat pada novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-

azizy, analisis simbol-simbol religius beserta maknanya tersebut nantinya 

mengarah pada analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce tanda, 

simbol atau lambang merupakan sebuah logika. Untuk menganalisis simbol-

simbol relegius tersebut Peirce membagi tanda tersebut menjadi tiga bagian yakni 

ikon, indeks, dan simbol. Sehingga makna yang terkandung dalam simbol-simbol 

religius tersebut dapat diuraikan dengan lebih jelas. 

4.1 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, berupa simbol-simbol relegius 

dalam novel Munajat Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-azizy. Simbol 

merupakan tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan 

kesepakatan atau aturan bersama yang digunakan oleh masyarakat. 

Sedangkan relegius adalah keagamaan dan Ketuhanan, yaitu hubungan antara 

manusia dengan Allah SWT. 

Data-data dalam penelitian ini berupa simbol relegius, yaitu tanda 

yang mengarah pada kepercayaan agama Islam dan lazim digunakan oleh 

masyarakat. Simbol-simbol relegius tersebut dipilih dalam penelitian ini 

sebagai kata-kata yang dapat mewakili isi cerita novel ini. Berikut ini akan 



 
 

28 

diuraikan data-data yang berupa simbol-simbol relegius dalam novel Munajat 

Cinta 1 karya Taufiqurrahman Al-azizy. 

1. Jilbab 

Simbol relegius yang pertama adalah jilbab yang menandakan 

keteguhan dari seorang wanita muslimah untuk menjalankan syariat 

ataupun kewajiban dalam beragama Islam. Jilbab dapat dikatakan sebagai 

lambang kesucian wanita muslimah. Allah SWT menganjurkan kepada 

setiap umatnya untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab yang 

tertuliskan dalam kitab suci Al-Qur‟an. Pada zaman sekarang masyarakat 

luas menandakan seseorang yang memakai jilbab adalah seorang wanita 

yang beragama Islam.  

Hal tersebut juga terlihat dalam novel Munajat Cinta 1 ini yang 

menggambarkan setiap tokoh wanitanya memakai jilbab. Setelah 

banyaknya pelajaran atau ilmu agama Islam yang mereka dapatkan 

sehingga itu mereka tahu betapa pentingnya seorang wanita muslimah 

memakai jilbab untuk menutup auratnya. Ruwayda tokoh utama dalam 

novel ini juga telah menunjukkan bahwa ia tetap memakai jilbab dalam 

kesehariannya. Selain tokoh Ruwayda tokoh Lis juga telah mencoba 

untuk memperbaiki dirinya, yaitu dengan cara memakai jilbab. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Iya, adik. Ibu berdoa semoga adik akan segera menemukan apa 

yang adik cari. Ibu tahu adik seorang muslimah. Jilbab biru adik 

itu menunjukkan hal itu. Jika ibu boleh memberi saran, banyak-

banyaklah berdoa. Jangan mau dikuasi oleh hidup. Jadilah orang 

yang bisa menguasai hidup. Jangan lupa sembahyang.” (hal. 49) 
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Aku pun membantu memakaikan jilbab kepadanya. “Lihatlah 

dirimu di cermin. Temukan betapa cantiknya engkau dengan 

jilbab itu. Bukankah begitu, Mbak?” “Iya. Inilah Lis yang 

sebenarnya!” Jawab Raudhoh. (hal. 307) 

 

Berdasarkan kutipan di atas terdapat kalimat “ jilbab biru adik itu 

menunjukkan hal itu” yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang 

memakai jilbab, yaitu wanita yang beragama Islam. Jilbablah yang 

menjadi ciri khas atau identitas tersendiri yang membedakan dengan 

orang-orang non muslim atau wanita non muslim. Pada  kalimat 

“Temukan betapa cantiknya engkau dengan jilbab itu” menjelaskan 

bahwa seorang muslimah yang memakai jilbab dapat memencarkan 

kecantikan dan kesucian dalam dirinya. Seorang muslimah yang 

memakai jilbab,  pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan 

kewajibannya dalam menjalani tuntutan sebagai seorang wanita yang 

beragama Islam. Bukan untuk bergaya-gayaan atau pun sebagainya. 

Sehingga seorang muslimah yang memakai jilbab tidak melihat jilbab 

tersebut dari bentuk, warna, atau pun harganya. Banyak sekali manfaat 

dari pemakian jilbab ini dalam kehiduapan sehari-hari seorang muslimah. 

Salah satunya, yaitu seorang muslimah akan terhindar dari orang-orang 

yang ingin berniat jahat kepada mereka.  

Jilbab merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan 

seorang muslimah di kehidupan sehari-hari mereka. Dengan jilbab 

seorang muslimah akan merasakan kedamaian dalam kehidupannya dan 

dapat berfikir secara positif dalam menghadapi berbagai masalah 

kehidupan. Dengan memakai jilbab dalam kehidupan sehari-hari, mereka 
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akan menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang muslimah. Seorang 

muslimah akan tetap memakai jilbabnya dalam keadaan apapun dan 

kepada semua orang (sekalipun orang tesebut tidak bisa melihat bahwa 

kita memakai jilbab). Hal tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Walau terhadap seorang bapak yang buta kedua matanya, 

aku akan tetap akan mengenakan jilbabku. Walau bapak itu 

tidak bisa melihatku, tetapi Allah selalu memandangku.” (hal. 78) 

 

2. Shalat 

Shalat adalah tiang ibadah umat agama Islam. Shalat dapat juga 

diartikan sebagai kunci utama bagi seorang muslim untuk  menjalankan 

kewajiban sebagai seseorang yang beragama Islam. Menjalankan 

kewajiban ibadah ini merupakan salah satu utusan dari Allah SWT 

kepada umatnya yang juga tertuliskan dalam kitab suci Al-Quran. Shalat 

dilakukan dengan gerakan dan ucapan. Gerakan dan ucapan shalat 

tersebut telah tertulis di dalam Al-Qur‟an. Sehingga gerakan dan ucapan 

shalat tidak bisa diubah oleh siapapun. 

“Aku jadikan shalat sebagai cara bagiku berhubungan dengan-

Nya. Menyapa-Nya. Memohon pertolongan-Nya. Kupautkan 

hatiku kepada-Nya dalam berdiri, ruku’, dan sujudku.” (hal. 

70) 

 

Berdasarkan kutipan di atas terdapat kalimat “Kupautkan hatiku 

kepada-Nya dalam berdiri, ruku‟, dan sujudku” yang menjelaskan bahwa, 

dengan gerakan tersebut seorang muslim dapat melaksanakan ibadah 

shalat untuk berserah diri kepada-Nya dan tetap mengingat Allah SWT. 

Bagi seorang muslim menjalankan ibadah shalat tidak boleh ditinggalkan 
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dalam keadaan apapun. Dengan tetap menjalankan ibadah shalat ini 

seorang muslim atau muslimah akan merasakan bahwa Allah SWT akan 

tetap berada di sisinya. Selain itu juga akan  memberikan suatu petunjuk 

ataupun jawaban tentang segala permasalahan kehidupan di dunia yang 

dihadapi oleh seorang muslim. 

Keadaan yang serba ada membuat seorang muslim lupa akan 

kewajibannya untuk menjalankan ibadah shalat. Keluarga Ruwayda yang 

pada saat itu dalam keadaan yang serba ada (dalam segi materi) terlalu 

terlena dengan keadaan tersebut. Sehingga mereka lupa akan 

kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap melaksankan shalat 

menyembah kepada-Nya, bersyukur atas segala kelebihan rezeky yang 

telah diberikan Allah SWT kepada mereka. 

Umumnya menjalankan shalat tidak mengenal keadaan walaupun 

seorang muslim pada saat itu dalam keadaan yang serba berkecukupan 

tetapi mereka harus tetap menjalankan kewajibannya untuk 

melaksanakan shalat. Menjalankan shalat juga tidak mengenal tempat 

dimanapun mereka berada harus tetap mengerjakannya sekalipun pada 

saat itu seorang muslim dalam perjalanan jauh. Hal tersebut terlihat 

dalam kutipan di bawah ini.  

“Di gubuk ini, di atas persawahan ini, di pinggir jalan ini, di 

dekat desa yang asing ini, baru pertama kali kurasakan arti 

shalat dalam hidupku.” (hal. 69) 

“Sore tadi, ketika terdengar adzan magrib, aku tiba kembali 

di Wonosobo. Aku ingin langsung ke Seruni desa. Tetapi 

keinginanku itu aku cegah sebab malam telah jatuh, dan aku ingin 

bisa bertemu dengan Roudhatul Jannah dalam keadaan yang utuh. 
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Aku sembahyang magrib di masjid Kliwon hingga 

sembahyang Isya‟.” (hal. 189) 

 

Berdasarkan kutipan yang tercetak tebal di atas dijelaskan bahwa 

seorang muslim akan tetap menjalankan ibadah shalat walaupun tempat 

mereka shalat, yaitu tempat yang baru saja mereka datangi. Tempat tidak 

menjadikan seorang muslim untuk tidak menjalankan ibadah shalat 

tersebut. Bahkan seorang muslim yang baru pertama kali menjalankan 

shalat di tempat tersebut, akan mendapatkan ketenangan untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Shalatlah yang akan mengantarkan 

seorang muslim untuk tetap mengingat bahwa Allah SWT selalu 

melindungi mereka pada saat seorang muslim dalam perjalanan jauh 

(musafir).  

3. Al-Qur’an 

Tanda atau simbol relegius yang selanjutnya dalam novel ini 

adalah Al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan kitab suci agama Islam. Di 

dalam Al-Qur‟an telah tertuliskan dengan jelas tentang pokok-pokok 

ajaran agama Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan 

seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. 

Sehingga seorang muslim akan tahu tentang segala keliruan dan 

kesalahnnya yang mereka telah perbuat di kehidupannya. Ayat-ayat 

dalam kitab suci inilah yang akan memberikan petunjuk dan penolong 

kepada tokoh Ruwayda tentang apa yang harus ia dilakukan dalam 
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kehidupannya agar tetap berada pada jalan-Nya. Hal tersebut dapat 

terlihat dari kutipan di bawah ini. 

“Bu Istiqomah kemudian berkata, “tidak ada perkataan yang 

lebih indah daripada Al-Qur’an. Dan tidak ada petunjuk 

yang lebih baik dari padanya. Berilah waktu dalam hidupmu 

untuk selalu menyempatkan diri membaca Al-Qur‟an dan 

merenungkan isinya. Jangan tinggalkan shalat, dan jadilah 

seorang yang sabar, sebab shalat akan menjadi penolongmu.” 

(hal. 62) 

 

Berdasarkan kutipan di atas terdapat kalimat “tidak ada perkataan 

yang lebih indah daripada Al-Qur‟an. Dan tidak ada petunjuk yang lebih 

baik dari padanya” yang menjelaskan bahwa, di dalam Al-Qur‟an 

tertuliskan dengan jelas tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka 

lakukan untuk hidup di dunia dengan baik. Dengan berpedomankan Al-

Qur‟an ini, seorang muslim akan mengahadapi permasalahan hidup 

dengan rasa ketenangan dan selalu bersabar. Sehingga seorang muslim 

akan mempelajari cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sejak 

mereka masih kecil. Hal tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Semakin mendekati rumah kontrakan, semakin bahagia rasanya. 

Dan semakin dekat rumah kontrakan ini, kedua telingaku semakin 

mendengar suara yang hampir tidak pernah aku dengar di 

sepanjang hidupku, disuarakan dari dalam rumahku. Aku dengar 

suara ayah dan ibu tengah mengaji Al-Qur‟an. Aku dengar pula 

adikku yang nomor satu tengah mengaji juz amma. Aku 

dengar suara ini beberapa langkah di depan pintu rumah.” (hal. 

113) 

 

Berdasarkan kutipan di atas terdapat kalimat “Aku dengar pula 

adikku yang nomor satu tengah mengaji juz amma” yang menjelaskan 

bahwa, sebagai seorang muslim mereka sudah diajarkan untuk tetap 
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membaca Al-Qur‟an pada saat mereka masih kecil. Sehingga sejak masih 

kecil mereka akan tahu tentang semua yang boleh dilakukan dan yang 

tidak boleh dilakukan sebagai umat agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Dengan tetap mengamalkan isi dalam Al-Qur‟an ini 

seorang muslim akan tetap berada pada jalan yang di ridhoi-Nya.  

4. Pesantren 

Data selanjutnya adalah pesantren yang menandakan tempat 

seorang muslim atau muslimah untuk belajar tentang agama Islam yang 

lebih mendalam lagi. Seorang muslim yang sedang belajar di pesanteren 

biasanya disebut dengan sebutan santri dan guru yang mengajar di 

pesantren ini disebut dengan kiai. Umumnya para santri haruslah tetap 

tinggal atau menginap bersama-sama dengan para santri lainnya. Tempat 

tinggal tersebut dinamakan dengan sebutan pondok. Hal tersebut juga 

terlihat dalam novel ini pada tokoh Fitri dan Ifah yang tinggal di 

pesantren atau pondok untuk belajar tentang ajaran agama Islam. 

“Oh. Kalian bisa kuliah, bisa pula tinggal di pesantren. Kalian 

membuatku iri.” (hal. 252) 

“Di pondok, kata mereka, mereka bisa mengaji Al-Qur’an, 

mengaji kitab kuning, dan bisa menghafal Al-Qur’an. Mereka 

berharap, selesai kuliah, mereka bisa mengkhatamkan hafalan Al-

Qur‟an.” (hal. 253) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa seorang 

muslim yang belajar di pesantren ataupun tinggal di pondok akan 

mendapatkan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Salah satunya 

meraka dapat menghafal Al-Qur‟an yang tidak semua orang muslim 
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dapat melakukannya. Di pesantren para santri sudah diwajibkan untuk 

tetap membaca ataupun menghafal Al-Qur‟an. Kiai, guru yang mengajar 

di pesantren sangat tegas dalam mendidik santri untuk mengikuti semua 

aturan-aturan dalam pesantrean. Hal inilah yang menjadikan para santri 

untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai umat beragama Islam. 

Pesantren adalah tempat belajar seorang muslim yang paling 

mulia, karena di pesantren ini seorang muslim akan merasakan 

kenikmatan  hidup rukun dengan sesama muslim lainnya. Kehidupan dan 

aktivitas sehari-hari mereka akan dilakukan dengan para santri lainnya. 

Di pesantren mereka diajarkan untuk tidak memilih teman, tidak 

membeda-bedakan seseorang dari segi apapun. Sehingga manfaat dari 

seorang muslim yang sedang belajar di pesantren, yaitu akan 

mendapatkan banyak teman dan ilmu agama Islam yang dapat mereka 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal inilah yang membuat 

tokoh utama dalam novel ini senang berteman atau bersahabat dengan 

tokoh Fitri dan Ifah karena mereka tidak pernah memilih dengan siapa 

mereka harus berteman, walaupun mereka bersekolah di pesantren. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

 “Walau aku tidak bisa kuliah. Aku telah memiliki sahabat-

sahabat yang bisa kuliah. Bahkan, tidak hanya itu, mereka 

adalah sahabat-sahabat yang tinggal pula di pesantren. 

Mereka tidak memandangku hanya sebagai gadis penjual koran. 

Mereka tidak memandang siapa aku, tetapi mereka memandangku 

sebagai sahabat. Bahkan, jika aku mau, mereka memintaku untuk 

sekali dua kali, atau bahkan berkali-kali, datang ke pesantren.” 

(hal. 254) 
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Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa, seorang muslim 

yang tidak bisa bersekolah di pesantren bukan berarti mereka tidak boleh 

berteman atau bersahabat dengan mereka yang bersekolah di pesantren. 

Seorang muslim yang bersekolah di pesantren akan diajarkan tentang 

cara berteman baik dengan sesama manusia, karena Allah SWT saja tidak 

pernah membeda-bedakan umatnya. Seorang muslim yang tinggal di 

pesantren ataupun pondok akan mendapatkan tambahan wawasan 

pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Belajar di pesantren 

memberikan banyak ilmu tentang ajaran agama Islam, karena di 

pesantren para santri akan lebih banyak belajar tentang pendidikan Islam. 

Jika, seorang muslim belajar di sekolah biasa, jam mata pelajaran umum 

(seperti, matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya) akan lebih 

banyak dengan jam pelajaran agama Islam. Sedangkan di pesantren jam 

pelajaran agama Islam akan lebih banyak. Hal inilah yang membedakan 

seorang muslim yang belajar di sekolah biasa dengan belajar di 

pesantren. 

5. Masjid 

Simbol relegius selanjutnya yang terdapat dalam novel Munajat 

Cinta 1 ini adalah Masjid yang merupakan tempat ibadah seorang 

muslim. Di masjid seorang muslim dapat melakukan segala ibadah wajib 

mereka seperti shalat, ceramah, mengaji Al-Qur‟an dan sebagainya. 

Sehingga masjid ini dapat dikatakan sebagai rumah Allah SWT yang 

dijadikan sebagai salah satu cara seorang muslim untuk lebih mengenal 

Allah SWT. Hal tersebut terlihat dari kutipan dibawah ini. 
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“Keringat membanjiri tubuhku. Kerongkonganku haus. Perutku 

lapar. Aku pun berjalan mencari warung makan. Sebentar lagi 

zhuhur. Aku akan makan dulu, baru kemudian mencari masjid 

atau mushala untuk shalat zhuhur.” (hal. 44) 

“Dari arah masjid Kliwonan, kudengar suara orang mengaji 

Al-Qur’an. Suara seorang laki-laki. Aku ingin mengaji Al-

Qur‟an, untuk mengisi waktu, tetapi aku tidak membawa mushaf 

Al-Qur‟an.” (hal. 190) 

“Kami memang selama ini mengadakan ta’lim secara rutin, 

Ukhti. Setiap ahad pagi. Di masjid di tempat kompleks 

perumahan ini. Jika Ukhti mau, Ukhti bisa datang setiap ahad 

pagi.” (hal. 361-362). 

 

Berdasarkan kutipan yang tercetak tebal di atas di jelaskan bahwa, 

masjid sangat berperan dan berfungsi bagi semua umat agama Islam 

dalam kehidupan mereka di dunia. Di tempat inilah seorang muslim 

dapat mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta dan melakukan segala 

aktivitas yang dapat menumbuhkan rasa kebesaran-Nya yang telah 

menciptakan dunia beserta isinya. Di tempat ini pula seorang muslim 

dapat mendamaikan hati mereka tentang segala keluh resah yang mereka 

rasakan dalam kehidupan di dunia. Sebagai seorang musafir yang sedang 

dalam perjalanan jauh masjid  inilah salah satu tempat mereka singgah 

untuk melakukan ibadah shalat fardhu dan untuk beristirahat. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Sore tadi, ketika terdengar adzan magrib, aku tiba kembali di 

Wonosobo. Aku ingin langsung pergi ke Seruni desa, tetapi 

keinginanku itu aku cegah sebab malam telah jatuh, dan aku 

ingin bisa nertemu dengan Raudhatul Jannah dalam keadaan 

yang utuh. Aku sembahyang magrib di masjid Kliwonan 

hingga sembahyang isya’.” (hal. 189) 
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Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa, di masjid inilah 

seorang muslim (yang sedang dalam perjalanan jauh) dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk menyembahkan dirinya kepada Allah SWT. Hal 

tersebut juga terlihat dalam novel ini. Tokoh Ruwayda yang sedang 

menjadi seorang musafir, tidak pernah lupa untuk tetap mencari masjid 

yang ia jadikan sebagai tempat ibadah shalat fardhunya sehari-hari. 

Selain itu, di masjid inilah tokoh Ruwayda dalam novel ini bertemu 

dengan orang-orang baru yang memberikan banyak pelajaran tentang 

ajaran-ajaran agama Islam yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. 

6. Sajadah 

Tanda atau simbol religius yang terakhir dalam novel ini adalah 

sajadah yang menandakan alas seorang muslim pada saat menjalankan 

ibadah-ibadah keagamaan umat Islam. Sajadah inilah yang dapat 

membedakan umat agama Islam dengan agama lainnya pada saat 

menjalankan ibadah-ibadah kegamaan. Umat agama Islam menggunakan 

sajadah sebagai alas ibadahnya sedangkan agama lain tidak 

menggunakan alas pada saat melaksanakan ibadahnya. 

Dengan menggunakan sejadah ibadah seorang muslim akan 

terjaga kesuciannya. Di atas sejadah inilah seorang muslim akan berdiri, 

duduk, dan sebagainya untuk menghadap dan memohon ampun kepada 

Allah SWT agar tetap kembali pada ajaran serta kewajiban-kewajiban-

Nya. Sejadah dapat mensucikan ibadah seorang muslim untuk memohon, 
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bersimpuh atau bermunajat atas cinta kehidupan yang Allah berikan 

kepada umatnya. 

Jadi, dengan cara beribadah di atas sejadah inilah cara seorang 

muslim mengakui segala kekhilafannya yang telah melupakan Allah 

SWT. Meninggalkan kewajiban dan melakukan sesuatu yang tidak 

penting. Seorang muslim yang berdoa di atas sejadah semata-mata hanya 

ingin mendapatkan rahmat dan hidayahnya agar tetap menuju jalan-Mu. 

Hal tersebut juga terlihat dalam tokoh novel ini. Berikut kutipannya: 

“Ayah selalu mengerjakan sembahyang fardhu. Ketika aku 

terbangun di keheningan malam, kutemukan ayah bersimpuh di 

atas sejadah, menangis merunduk dihadapan Tuhan, sesal ayah 

atas pelanggaran kewajiban kepada-Nya semakin lama tidak 

semakin mereda, tetapi malah semakin lama semakin menumpuk. 

Ketika asma Allah disebut, berlelehlah air mata ayah.” (hal. 28) 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh ayah dalam novel ini 

merasakan penyesalan dalam jiwanya tentang semua yang telah dia 

lakukan selama hidupnya yang lupa atas kenikmamatan yang telah 

diberikan oleh Allah SWT. Sehingga di malam itu tokoh ayah bersimpuh 

dan memohon ampun kepada-Nya yang dilapisi dengan sajadah tersebut. 

Dengan beralaskan sajadah inilah yang akan membuat ibadah tokoh ayah 

ini menjadi bersih dan suci. Dengan menggunakan sajadah ini seorang 

muslim akan merasakan ketenangan pada saat melakukan beribadah 

karena setiap muslim yang ingin melakukan ibadah harus beralaskan 

sajadah. Hal serupa juga terjadi kepada tokoh Ruwayda yang pada saat 
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itu sedang melakukan ibadah shalat wajib dan ia tetap menggunakan 

sajadah sebagai alas shalatnya. Berikut kutipannya: 

“Kuusap wajahku dengan kedua telapak tanganku. Kucopot 

mukenahku, lalu kulipat. Kulipat pula sajadahku. 

Kumasukkan ke dalam tasku. Dan aku bersiap kembali 

melanjutkan perjalananku.” (hal. 70) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa, seorang muslim 

akan selalu menggunakan sajadah pada saat mereka melaksanakan 

ibadah shalatnya. Sajadah inilah yang dapat membersihkan ibadah shalat 

seorang muslim. Di atas sejadah inilah seorang muslim akan tetap 

bersimpuh atau bermunajat cinta kepada-Nya memasrahkan diri untuk 

dapat menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Bahwa  setiap 

manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT dan akan pula 

kembali kepada-Nya. Sehingga dengan tetap memakai sajadah untuk 

bermunajat kepada-Nya tokoh Ruwayda akan tahu bahwa manusia yang 

hidup di dunia ini akan ada waktunya untuk dipanggil dan menghadap 

kepada-Nya. 

4.2 Deskripsi Data 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa deskripsi 

simbol dalam penelitian ini mengarah pada simbol semotika Charles Sanders 

Peirce. Peirce membagi simbol tersebut menjadi tiga bagian, yaitu (1) ikon, 

jika ia berupa hubungan kemiripan dan persamaan serta prosesnya dapat 

dilihat. Tanda yang berupa ikon misalnya, photo, peta geografis, gambar-

gambar, dan lain sebagainya. (2) indeks, jika ia berupa hubungan sebab akibat 



 
 

41 

yang dapat diperkirakan. Tanda yang berupa indeks misalnya, asap hitam 

tebal memendung yang menandai kebakaran. (3) simbol, jika ia berupa 

hubungan yang sudah terbentuk secara kovensi yang prosesnya harus 

dipelajari. Tanda yang berupa simbol misalnya, berbagai gerakan anggota 

badan menandakan maksud-maksud tertentu (dalam Nurgiyantoro, 2012: 42). 

4.2.1  Simbol Jilbab 

Tanda atau simbol relegius pertama dalam novel Munajat 

Cinta 1 ini adalah jilbab. Jilbab merupakan salah satu hal yang 

terpenting dalam novel ini karena seorang wanita yang beragama 

Islam diwajibkan untuk memakai jilbab. Sehingga semua tokoh dalam 

novel ini memakai jilbab walaupun awalnya mereka tidak memakai 

jilbab. Tidak semua wanita yang beragama Islam memakai jilbab, 

hanya wanita-wanita muslimah yang sudah siap memakainya dan 

yang telah mendapatkan hidayah atau pencerahan tentang syariat 

seorang wanita muslimah untuk wajib memakai jilbab. Dengan 

memakai jilbab kehidupan seorang wanita muslimah akan semakin 

baik yang mungkin awalnya sudah putus asa akan kehidupannya yang 

hancur. 

Jilbab ini berhubungan dengan busana muslim yang terbuat 

dari kain, yaitu ikon dari simbol jilbab tersebut.Umumnya jilbab atau 

busana muslim ini dibuat dengan menggunakan kain yang berjenis apa 

saja. Dengan kain tersebut, maka terbentuklah sebuah jilbab atau 

busana muslim yang dapat membuka mata para wanita muslimah dan 
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dapat meneduhkan hati mereka tentang masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupannya. Seorang wanita muslimah yang 

memakai busana muslim ini adalah seorang muslimah yang telah 

khilaf atas segala kesahalannya di dunia dan ingin mendekatkan diri 

kepada Sang Pencipta. Sehingga wanita muslimah tersebut dapat 

memperbaiki dirinya menjadi seorang wanita yang lebih baik lagi di 

mata Allah SWT.   

Busana muslim ini biasanya dipakai oleh wanita muslimah dan 

kain tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai menutup aurat seorang 

muslimah. Hubungan sebab akibat indeks dari busana muslim yang 

terbuat dari kain ini, yaitu dipakai oleh wanita muslimah untuk 

menutup aurat mereka. Pada dasarnya menutup aurat bagi wanita 

muslimah wajib untuk dilakasanakan. Dengan menutup auratnya 

seorang muslimah akan terhindar dari salah satu permasalahan hidup 

yaitu pelecehan terhadap wanita. Sehingga gangguan para laki-laki 

yang ingin berniat jahat kepada wanita muslimah yang berjilbab akan 

terhindari. Seperti yang tergambar dalam bagan triadik simbol jilbab 

berikut ini. 
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JILBAB (simbol) 

 

   

 

 

Dipakai oleh wanita muslim  Busana muslim yang terbuat 

dari untuk menutup aurat (indeks) kain (ikon) 

 

  Bagan 4.1 Simbol Jilbab 

Berdasarkan bagan triadik di atas jilbab merupakan tanda 

busana muslim yang terbuat dari kain dan dapat menutupi bagian 

kepala hingga dada, biasanya dipakai oleh wanita muslimah. 

Mengenakan jilbab bagi seorang wanita muslimah merupakan suatu 

perintah dari Allah SWT. Jadi, kaum wanita muslimah yang tidak 

memakai jilbab berarti telah mengingkari syariat agama Islam. 

Pemakaian jilbab ini hukumnya wajib bagi semua wanita yang 

beragama Islam. Hal tersebut sudah tertuliskan dalam kitab suci Al-

Qur‟an, yang terdapat dalam surat An Nuur ayat 31. Arti dari surat 

tersebut adalah “hendaklah mereka menutupi khumur (kerudung-nya) 

ke dadanya”. 

4.2.2 Simbol Shalat 

Shalat tidak akan pernah lepas dari agama Islam karena shalat 

merupakan suatu ibadah yang paling utama untuk dilaksanakan oleh 

umat agama Islam. Dengan tetap menjalankan shalat seorang muslim 
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akan tetap ingat dan percaya bahwa kepada Allah SWT tempat kita 

mengadu tentang semua permasalahan hidup yang mereka alami pada 

saat itu. Dengan shalat pula seorang muslim akan mendamaikan hati 

mereka ketika mereka sedang merasakan rasa sakit, kecewa, sedih, 

dan sebagainya tentang segala yang terjadi di kehidupan mereka yang 

mungkin tidak seindah masa lalu. Dengan menjalankan shalat pula 

seorang muslim dapat mencurahkan hatinya tentang segala 

kenikmatan atas segala yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam 

kehidupan mereka. 

Hubungan kemiripan atau ikon dari simbol shalat ini, yaitu 

gerakan berdiri, ruku‟, dan sujud disertai dengan ucapan. Berdiri, 

ruku‟, dan sujud merupakan gerakan cara seorang muslim untuk 

mengerjakan shalat tersebut. Dengan gerakan tersebut seorang muslim 

dapat meminta pertolongan kepada-Nya untuk diberikan petunjuk 

dalam menghadapi berbagai masalah yang sedang dialaminya pada 

saat itu. Dengan tetap melakukan gerakan tersebut seorang muslim 

tidak akan pernah lupa kepada Allah SWT walaupun mereka dalam 

keadaan apapun.  

Ucapan shalat diawali dengan ucapan takbiratul ikharam dan 

diakhiri dengan ucapan salam. Dengan ucapan shalat tersebutlah, 

seorang muslim akan selalu mengingat, mengagungkan kebesaran-

Nya seorang muslim tidak akan merasa sombong tentang semua yang 

dimilikinya saat itu. Seorang muslim akan ingat bahwa dirinya akan 

kembali kepada-Nya tanpa membawa sepersen pun harta atau benda 
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yang mereka dapatkan di dunia. Ucapan shalat tersebutlah yang akan 

menyadarkan seorang muslim bahwa harta dan benda tersebut 

hanyalah titipan sementara dari Allah SWT. 

Shalat secara langsung berhubungan dengan perintah Allah 

SWT yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat agama Islam, yaitu 

hubungan sebab akibat indeks dari simbol shalat tersebut. Perintah 

Allah SWT untuk melaksanakan ibadah wajib shalat ini harus 

dikerjakan dalam keadaan suci dan bersih serta dalam keadaan 

apapun, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Jika seorang muslim 

dalam keadaan sakit mereka dapat mengerjakan shalat ini dengan cara 

tidur apabila mereka tidak sanggup berdiri. Pada dasarnya seorang 

muslim tidak boleh meninggalkan shalat walaupun mereka dalam 

perjalanan jauh atau menjadi seorang musafir. Berikut bagan triadik 

simbol shalat. 

  SHALAT (simbol) 

 

   

 

Perintah Allah SWT yang  Dilakukan dengan gerakan berdiri 

wajib untuk dilaksanakan  ruku‟, dan sujud disertai dengan 

(indeks)    ucapan (ikon) 

 

Bagan 4.2 Simbol Shalat 
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Berdasarkan bagan triadik di atas simbol shalat berarti 

menyembah, berdoa, atapun mengiatnya dengan cara melakukan 

gerakan berdiri, ruku‟, dan sujud disertai dengan ucapan-ucapan 

tersebut. Shalat merupakan salah satu ibadah yang wajib untuk 

dikerjakan bagi semua kaum muslim yang sudah mukallaf dan shalat 

ini harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Dengan mengerjakan 

ibadah shalat dapat menentukan amal-amal ibadah yang lainnya. 

Mendirikan shalat berarti telah mendirikan agama Islam. Salah satu 

ayat Al-Qur‟an yang membahas tentang kewajiban shalat, yaitu 

terlihat dalam pada surat Al-Baqarah ayat 110. Artinya adalah “Dan 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu 

usahakan dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada 

sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan.”  

4.2.3 Simbol Al-Qur’an 

Simbol selanjutnya yang terdapat dalam novel Munajat Cinta 1 

ini, yaitu Al-Qur‟an. Al-Qur‟an berisikan tentang kewajiban-

kewajiban mereka sebagai seorang muslim yang baik.Sehingga 

sebagai seorang muslim hukumnya wajib untuk membaca Al-Qur‟an 

ini. Dengan tetap membaca Al-Qur‟an seorang muslim dapat 

mententramkan hati mereka tentang segala gelisahan dan kesedihan 

yang mereka rasakan dalam menjalani berbagai masalah dalam 

kehidupan. 
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Ikon hubungan kemiripan dari Al-Qur‟an tersebut, yaitu kitab 

suci yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat. Di dalam kitab 

suci ini terdapat firman-firman Allah SWT dan cerita para nabi yang 

patut untuk diteladani sebagai seorang muslim yang baik. Dengan 

demikian permasalahan dalam kehidupan seorang muslim akan dapat 

terselesaikan dengan baik, karena isi dalam kitab suci tersebut dapat 

dijadikan sebagai petunjuk ataupun mengarahkan seorang muslim 

untuk tetap berfikir positif dalam menghadapi masalah hidup dan 

tidak bertindak gegabah yang tidak disukai oleh Allah SWT atau 

bahkan dapat menjerumuskan seorang muslim kejalan kegelapan 

(neraka). 

Sebagai seorang muslim memahami isi Al-Qur‟an atau kitab 

suci tersebut, yakni salah satu cara mereka untuk menuju jalan sebagai 

seorang muslim yang baik. Dengan demikian seorang muslim yang 

memahami isi Al-Qur‟an akan mengetahui sumber-sumber pokok 

ajaran agama Islam dan menjadi arahan atau pedoman  hidup manusia 

untuk mengikuti aturan-Nya dalam menjalani hidup di dunia. 

Pedoman hidup manusia, yaitu indeks hubungan sebab akibat dari Al-

Qur‟an tersebut. Seorang muslim yang memahami Al-Qur‟an akan 

diberikan petunjuk tentang kebingungannya dalam menghadapi suatu 

pilihan untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. 

Sehingga seorang muslimah tidak akan salah memilih tentang hal apa 

yang mereka akan lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di 

dalam Al-Qur‟an semuanya sudah tertulis dengan jelas tentang cara 
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seorang muslim untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup di 

dunia. Seperti yang tergambar dalam bagan triadik simbol Al-Qur‟an 

berikut ini. 

  AL-QUR’AN (simbol) 

 

 

 

 

 

Pedoman hidup manusia (indeks) Kitab suci yang terdiri dari 30 

juz, 114 surat, dan 6666 ayat 

(ikon) 

 

  Bagan 4.3 Simbol Al-Qur‟an 

Berdasarkan bagan triadik di atas simbol Al-Qur‟an 

adalahkitab suci agama Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 

6666 ayat serta berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk hidup 

manusia. Didalamnya terdapat tentang hukum-hukum atau 

keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

mengelolah kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Jika, Al-

Qur‟an dipelajari dengan benar dan sungguh-sungguh maka isi 

kandungannya akan membantu manusia menemukan nilai-nilai yang 

dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah 

hidup. Bahkan, dengan mempelajari Al-Qur‟an tersebut tidak hanya 

mengantarkan manusia untuk bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di 

akhirat.  
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4.2.4 Simbol Pesantren 

Pesantren merupakan tempat belajar umat agama Islam. 

Umumnya seorang muslim yang belajar di pesantren akan lebih 

banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Di 

pesantren inilah seorang muslim akan diajarkan oleh seorang kiai 

tentang cara bersikap dengan sesama manusia. Belajar di pesantren 

akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka. 

Salah satunya, yaitu pertalisaudaraan sesama umat agama Islam akan 

semakin erat. Hal tersebut terjadi karena semua para santri akan selalu 

bersama-sama menjalankan semua kegiatan dan aktivitas selama 

berada di pesantren. 

Pesantren pada dasarnya mirip dengan sekolah atau tempat 

seseorang untuk belajar. Sehingga sekolah atau tempat belajar ini, 

yaitu ikon hubungan kemiripan dengan simbol pesantren ini. Sekolah 

atau tempat belajar ini, merupakan tempat seseorang untuk menimba 

ilmu, menambah wawasan, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang 

bersekolah di pesantren haruslah mampu dari segi materi keuangan. 

Sehingga dengan bersekolah di pesantren seorang muslim akan 

merasakan bahwa Allah SWT memberikan rezeky yang lebih 

kepadanya. Tujuan seseorang untuk bersekolah atau belajar di 

pesantren ini, yaitu untuk memperdalam ajaran agama Islam. selain 

itu, untuk mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai seseorang muslim 

yang sesungguhnya. Sekolah pesantren ini mengajarkan para santrinya 
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untuk tetap mengingat-Nya dan menjalankan kegiatan yang selalu di 

ridhai-Nya. 

Pesantren pada umumnya dibangun untuk kegiatan belajar 

mengajar yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu tentang ajaran 

agama Islam, yaitu hubungan sebab akibat indeks dari simbol 

pesantren tersebut. Dengan adanya penyebaran ilmu tentang ajaran 

agama Islam ini, banyak bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim 

baik di dunia maupun diakhirat. Di dunia, dengan tertanamnya ajaran 

agama Islam yang lebih mendalam seorang muslim tidak akan pernah 

meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai manusia yang 

beragama Islam. Tidak pernah meninggalkan shalat, selalu menutup 

aurat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan 

oleh Allah SWT. 

Penyebaran ilmu tentang ajaran agama Islam ini, sangat 

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seorang  muslim. Ilmu 

tentang ajaran agama Islam inilah yang akan mengajarkan kepada 

semua umat agama Islam bahwa mereka sama saja dihadapan Allah 

SWT. Baik seorang muslim yang belajar di pesanren ataupun di 

sekolah umum. Iman dan taqwa merekalah yang akan membedakan 

seorang muslim dihadapan Allah SWT. Berikut gambar bagan triadik 

simbol pesantren berikut ini. 
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   PESANTREN (simbol) 

 

 

 

Menyebarkan ilmu tentang  Sekolah atau tempat belajar 

agama Islam (indeks)  (ikon)  

 

  Bagan 4.4 Simbol Pesantren 

Berdasarkan bagan triadik di atas simbol pesantren merupakan 

sekolah atau tempat belajar yang memperdalam tentang ilmu 

pendidikan ajaran agama Islam dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Di pesantren para santri akan diajarkan oleh kiai. Materi 

pengajaran di pesantren adalah kitab-kitab klasik dan kitab-kitab 

umum yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara 

detail serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup dalam 

bermasyarakat. Di dalam pesantren ini juga terdapat masjid yang 

berfungsi sebagai tempat melakukan semua kegiatan keislaman dalam 

keseharian mereka. Sehingga pesantren ini banyak  memberikan 

manfaat, yaitu dapat membentuk karakter para santri yang hebat, 

pelatih hidup mandiri, pelatih tempat ibadah, dan tempat interaksi 

dengan banyak teman dari berbagai daerah. 
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4.2.5 Simbol Masjid 

Masjid salah satu simbol religius yang sangat berhubungan 

dengan simbol-simbol relegius lainnya. Di masjid inilah tempat 

seorang muslim melakukan segala aktivitas kewajiban mereka 

menjadi seorang muslim, yaitu tempat menjalankan ibadah shalat, 

ceramah, mengaji Al-Qur‟an, ataupun kepentingan bermasyarakat 

lainnya. Masjid merupakan salah satu tempat yang amat suci bagi 

umat agama Islam untuk memohon kepada-Nya meminta pertolongan 

untuk membuka hati seorang muslim menuju kebenaran sekalipun hati 

tersebut sudah keras seperti batu. 

Arsitektur yang terdiri dari pilar masjid, kubah, dan sebaginya 

secara langsung berhubungan dengan masjid, yaitu ikon hubungan 

kemiripan dari tanda tersebut. Arsitektur merupakan seni yang 

dilakukan oleh manusia untuk berimajinasikan diri mereka dan ilmu 

dalam merancang bangunan. Arsitektur dalam bangunan masjid ini 

dikreyasikan dengan sedemikian rupa yang dapat dijadikan sebagai 

tempat seorang muslim untuk tetap menjaga tali persaudaraan sesama 

umat agama Islam. Dengan arsitektur yang menarik dan indah seorang 

muslim akan merasa nyaman untuk tetap berada dalam masjid 

sehingga mereka akan berkenalan dengan saudara-saudara seiman 

Rassullallah. 

Kebingungan dan kekeliruan seorang muslim dalam 

pengetahuan tentang agama Islam akan terjawab di masjid ini. Di 
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masjid inilah yang menjadi pusat untuk ibadah umat agama Islam. 

Pusat ibadah agama Islam, yaitu indeks hubungan sebab akibat dari 

simbol masjid tersebut.  Salah satunya ibadah tersebut, adalah 

pengajian atau ceramah yang biasanya disebut dengan majelis ta‟lim. 

Ibadah cermah ini selalu dilakukan di masjid yang membahas tentang 

berbagai ajaran agama Islam dan yang menjadi penceramah biasanya 

disebut dengan sebutan ustadz (bagi laki-laki) dan ustadzah (bagi 

perempuan). Mengikuti majelis ta‟lim yang selalu dilakukan di masjid 

ini tidak selamanya isi dari ceramah (ajaran agama Islam) tersebut 

selalu benar. Berikut gambar bagan triadik simbol masjid.  

MASJID (simbol) 

 

 

 

Pusat ibadah umat Islam (indeks) Arsitektur yang terdiri dari 

pilar masjid, kubah, dan 

sebaginya (ikon) 

 

   Bagan 4.5 Simbol Masjid 

Berdasarkan bagan triadik di atas simbol masjid berarti suatu 

bangunan yang memiliki nilai arsitektur yang berkembang secara 

pesat terlihat dari pilar masjid, kubah, dan lain sebagainya yang 

dijadikan sebagai pusat ibadah umat agama Islam. Baik tempat ibadah 

shalat ataupun segala aktivitas kehidupan manusia yang bertujuan 
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untuk memperoleh ridha Allah SWT. Masjid berfungsi sebagai 

kegiatan pendidikan atau tempat menuntut ilmu (tempat untuk belajar 

mengajar, khususnya tentang ilmu agama Islam dan sebaginya). 

Masjid juga dapat dijadikan sebagai tempat aktivitas sosial 

kemasyarakatan umat agama Islam dan lain sebagainya. Sehingga 

masjid ini sangat berperan dan berfungsi bagi umat agama Islam 

dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.   

4.2.6 Simbol Sajadah 

Sajadah, yakni tanda atau simbol relegiusyang terakhir  dalam 

novel Munajat Cinta 1 ini. Sajadah ini berarti sujud, yakni sujud 

kepada-Nya untuk memohon ampun tentang segala kesalahan dan 

dosa-dosa yang pernah mereka perbuat di kehidupan. Di atas sejadah 

ini pula seorang muslim akan melantunkan doa-doa kepada Allah 

SWT yang akan memberikan rasa kedamaian dan ketentraman hati 

seorang muslim. 

Ikon hubungan kemiripan dengan simbol religius yang terakhir 

ini, yaitu alas shalat yang terbuat dari kain. Pada dasarnya kain inilah 

yang menjadi bahan utama pembuatan sajadah yang dijadikan sebagai 

alas shalat. Alas shalat yang terbuat dari kain inilah yang digunakan 

oleh seorang muslim untuk menjaga kesuciannya pada saat melakukan 

ibadah shalat. Di atas kain ini seorang muslim akan berdoa kepada 

Allah SWT agar diberikan kekuatan dalam menghadapi semua 

masalah kehidupan di dunia ini.  
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Sajadah umumnya hanya digunakan oleh umat agama Islam 

pada saat melakukan ibadah. Sajadah inilah yang menjadi alas seorang 

muslim agar ibadah mereka tetap terjaga kebersihannya. Dijadikan 

sebagai alas untuk beribadah oleh umat muslim, yaitu indeks 

hubungan sebab akibat dari simbol relegius sejadah ini. Sehingga 

dengan beralaskan sajadah inilah seorang muslim akan tetap 

bersimpuh kepada-Nya dalam keadaan apapun baik dalam keadaan 

senang, sedih, sakit, dan sebagainya. Seorang muslim yang selalu 

bersujud memohon kepada-Nya tidak pernah mengenal keadaan 

apapun. Di mata Allah SWT seorang muslim bukanlah siapa-siapa 

mereka hanyalah manusia biasa yang wajib untuk tetap mengingat-

Nya selama mereka masih hidup di dunia. Berikut gambar bagan 

triadik simbol sajadah. 

   SAJADAH (simbol) 

 

 

 

Digunakan sebagai alas untuk Alas shalat yang terbuat dari 

shalat bagi umat agama Islam kain (ikon)              

(indeks) 

 

   Bagan 4.6 Simbol Sajadah 

Berdasarkan bagan triadik di atas simbol sejadah adalah 

sebuah kain yang digunakan oleh umat agama Islam sebagai alas 
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untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Sajadah memiliki makna 

yang lebih luas lagi. Sajadah umumnya bergambarkan ka‟bah atau 

masjid yang bermaknakan bahwa seorang muslim yang sedang 

menjalankan ibadah shalat di atas sajadah tersebut, agar tetap 

meluruskan niatnya untuk menyembah kepada Allah SWT. Selain itu 

sajadah ini juga berfungsi sebagai batas atau shaf pada saat seorang 

muslim melaksanakan shalat berjamaah. Penggunaan sajadah ini 

hukumnya tidak wajib digunakan untuk melakukan ibadah. Tikar dan 

karpet juga dapat digunakan sebagai alas untuk beribadah. 

4.3 Penyajian Hasil 

Adapun penyajian hasilberdasarkan analisis di atas, yaitu jilbab bukan 

hanya sekedar penutup aurat bagi seorang muslimah, tetapi dapat 

membersihkan atau mensucikan diri dari segala permasalahan dalam 

kehidupan. Dengan jilbab seorang muslimah akan merasakan suatu keteguhan 

dan kekuatan agar kehidupan yang dijalani di dunia ini akan menjadi lebih 

baik lagi dari yang sebelumnya. Jilbab adalah awal dari taubatnya seorang 

muslimah untuk kembali ke jalan Allah SWT. Dengan berjilbab seorang 

muslimah akan mengenal dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan 

menjadikan kepribadian seorang muslimah menjadi lebih baik untuk 

menghadapi segala permasalahan hidupnya.  

Keputusan atau awal dari seorang muslimah untuk berjilbab karena 

ingin memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka 

lakukan di masa lalu, sehingga kehidupan yang dijalaninya sekarang dapat 
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bermanfaat bagi dirinya sendiri atau pun keluarganya (orang lain). Dengan 

memakai jilbab seorang muslimah dapat mendamaikan hatinya dari segala 

masalah yang menimpanya. Jilbablah yang akan mengantarkan seorang 

muslimah untuk tetap mengingat-Nya.Salah satu cara seorang muslimah 

untuk dapat menuju surga-Nya yaitu dengan cara memakai jilbab menutup 

semua bagian badan kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga dengan 

memakai jilbab seorang muslimah dapat menjaga kehormatan dirinya 

dimanapun mereka berada. Seorang muslimah yang mendapatkan hidayah 

untuk memakai jilbab dalam keseharian mereka diberikan melalui shalat. 

Shalatlah yang mengantarkan seorang muslimah untuk memakai jilbab, 

karena pada dasarnya seorang muslimah yang sedang menjalankan shalat 

harus tetap menutup auratnya. Menutup aurat ini, harus diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari seorang muslimah, yaitu dengan memakai jilbab 

tersebut. 

Shalat lambang ketakwaan umat agama Islam kepada Allah SWT. 

Shalat juga dapat diartikan sebagai menyembah. Shalat yang dapat 

mententramkan, mereduhkan hati seorang muslim untuk dapat merima segala 

kekurangannya di dunia baik kekurangan fisik ataupun materi. Hidup di dunia 

tanpa menjalankan shalat merupakan kesalahan seorang muslim yang paling 

besar. Mereka akan merasa jauh dari Allah SWT dan lupa akan keberadaan-

Nya karena seorang muslim tidak pernah mendekatkan dirinya dengan cara 

shalat tersebut. Tanpa menjalankan shalat seorang muslim tidak akan dapat 

bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT pada saat 

mereka hidup di dunia. Sehingga shalat dapat dijadikan sebagai salah satu 
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cara seorang muslim untuk bertaubat untuk kembali ke jalan-Nya dan dapat 

menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. 

Dengan tetap menjalankan shalat ini seorang muslim akan 

mendapatkan banyak hidayah tentang arti sebuah kehidupan yang 

sesungguhnya. Kehilaffan atau kesadaran seorang muslim dapat dilampiaskan 

dengan cara tetap menjalankan shalat. Khilaf atas segala perbuatan ataupun 

dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam kehidupan mereka. Dengan shalatlah 

seorang muslim akan merasakan suatu keindahan hidup yang sebenarnya 

walaupun pada saat ini dalam keadaan yang serba kekuranngan. 

Dengan tetap menjalankan shalat secara berjamaah dengan keluarga 

mereka dapat merasakan ketentramman dan keharmonisan dalam ikatan 

hubungan keluarga ataupun rumah tangga yang akan menjadi lebih baik dan 

indah. Kehidupan seorang muslim yang ingin menjadi lebih baik lagi tidak 

hanya dengan tetap menjalankan shalat, tetapi harus disertai dengan usaha 

dan kerja keras karena kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Permasalahan 

hidup adalah salah satu cara Allah SWT untuk memberikan suatu cobaan 

kepada umatnya agar mereka tetap kuat dan sabar dalam menghadapi 

kerasnya kehidupan di dunia. Mengakhiri hidup bukanlah cara seorang 

muslim untuk melepaskan semua cobaan masalah tersebut, dengan tawakal, 

usaha, kerja keras dan dengan tetap menjalankan ibadah shalatlah yang 

menjadikan seorang muslim akan dapat menyelesaikan masalah hidup 

tersebut. Shalat yang akan menerangi kehidupan mereka karena dengan 

menjalankan ibadah tersebut, seorang muslim akan selalu mengingat dan 

percaya bahwa Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan dibatas 
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kemampuan umatnya. Kewajiban seorang muslim untuk tetap menjalankan 

ibadah shalat ini, sudah tertuliskan dalam kitab suci Al-Qur‟an.  

Al-Qur‟an berisikan tentang kewajiban dan larangan sebagai umat 

beragama Islam. Al-Qur‟an juga dapat diartikan sebagai pedoman atau 

petunjuk kehidupan seorang muslim untuk tetap berada pada garis yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga seorang muslim akan tahu tentang 

semua yang patut untuk mereka kerjakan dan yang perlu untuk dijauhi.  

Selain itu juga, isi dalam Al-Qur‟an ini, yakni berisikan tentang kedudukan 

sebagai seorang muslim atau muslimah dihadapan Allah SWT, kedudukan 

sebagai seorang laki-laki atau perempuan, dan cara menyelesaikan berbagai 

persoalan atau masalah dalam hidup, baik persoalan dalam berrumah tangga 

ataupun sebagainya. Dengan memahami isi bacaan Al-Qur‟an ini seorang 

muslimah akan tahu tentang kewajiban dan haknya sebagai seorang istri 

dalam menjalani rumah tangga, sehingga para suami tidak akan semena-mena 

terhadap kaum wanita. Seorang muslim akan banyak mendapatkan pelajaran 

dari kitab suci ini, tentang cara hidup yang baik sebagai seorang muslim atau 

muslimah di dunia. Sehingga pengajaran membaca dan memahami kitab suci 

ini, sudah diterapkan pada saat mereka masih kecil dan pada saat mereka 

bersekolah. Sekolah yang lebih banyak mengajarkan membaca, memahami, 

hingga menghafal Al-Qur‟an yakni, sekolah pesantren. 

Pesantren merupakan lembaga yang dirancang untuk mengajarkan 

para santri ataupun santriwati di bawah pengawasan guru atau kiai. Di 

pesantren lebih banyak mengajarkan tentang nilai-nilai agama Islam yang 

selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di pesantren inilah 
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para santri akan diajarkan cara seseorang untuk menunjang kebahagian baik 

di dunia maupun di akhirat. Salah satunya, yaitu cara seorang muslim untuk 

tetap menerima semua kenyataan yang ada dunia karena kenyataan tersebut, 

adalah takdir Allah SWT yang tidak bisa diubah lagi. Di pesantren inilah 

seorang muslim akan mendapatkan pelajaran tentang bahwa sesusungguhnya 

rezeky, kelahiran, kematian dan sebagainya telah di atur oleh Allah SWT. 

Seorang muslim yang sudah dari kecil belajar di pesantren dan tinggal 

di pondok akan selalu menerapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai 

umat agama Islam. Tetap menjalankan ibadah shalat, mengaji, dan sebaginya. 

Pada dasarnya seorang muslim yang menimba ilmu di pesantren akan diawasi 

oleh kiai dan mereka harus tetap mengikuti segala aktivitas dan kegiatan 

keagamaan Islam. Sehingga seorang muslim yang belajar di pesantren akan 

tahu tentang cara menjalani hidup yang sesungguhnya berdasarkan ajaran 

agama Islam yang tretuliskan dalam Al-Qur-an. Cara menyelesaikan 

permasalah hidup, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, cara berteman 

dengan sesama manusia, dan lain sebaginya. Di pesantren ini mereka akan 

banyak mendapatkan pelajaran yang akan membimbing mereka menuju 

ridha-Mu dan syurga-Mu. Pelajaran tersebut, selain dilaksankan di dalam 

ruangan gedung sekolah juga dilaksanakan di dalam masjid. Sehingga 

keberadaan masjid ini harus ada di dalam lingkungan pesantren. 

Masjid merupakan suatu tempat yang paling suci dan bersih bagi 

seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga 

seorang muslim yang ingin memasuki masjid ini haruslah dalam keadaan 

bersih dan suci. Bersih dari segala hadist baik fisik ataupun nurani. Masjid ini 
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dapat dijadikan sebagai tempat membersihkan diri dari segala dosa dan 

maksiat yang pernah mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Di tempat ini 

pula seorang muslim akan mendapatkan banyaknya pengetahuan baru tentang 

ajaran agama Islam yang dapat dijadikan sebagai refrensi untuk mengenal 

Allah SWT lebih mendalam lagi. 

Sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada-Nya mereka akan 

selalu datang ke masjid untuk melakukan kegiatan beberapa ibadah yang 

wajib untuk dilakukan. Di tempat inilah seorang muslim akan membangun 

syurga untuk dirinya sendiri, karena masjid ini merupakan rumah Allah SWT 

yang akan menyelamatkan seorang muslim dari semua larangan Allah SWT. 

Kehidupan seorang muslim tidak akan pernah lepas dari tempat ibadah ini, 

yaitu masjid. Tempat inilah yang akan membawa seorang muslim menjadi 

sosok manusia yang diagungkan oleh Allah SWT. Sehingga masjid ini selalu 

dibangun di semua daerah Indosesia yang akan mengantarkan seorang 

muslim menuju jalan syurga-Mu. Seorang muslim untuk dapat menuju syurga 

Allah SWT haruslah dalam keadaan suci dan bersih, yakni dengan wajib 

menggunakan sajadah, untuk melaksanakan ibadah agama Islam. Sehingga 

sajadah ini wajib tersedia di dalam masjid.  

Sajadah menandakan kebersihan seorang muslim untuk bersujud 

kepada-Nya. Dengan beralaskan sajadah seorang muslim dapat memohon 

kepada-Nya dan bertaubat untuk kembali menuju jalan-Mu. Di atas sejadah 

inilah seorang muslim akan berserah diri kepada-Nya dengan hati yang 

khusyuk yang bertujuan untuk meluruskan niatnya agar tetap mengingat 

Allah SWT dalam keadaan apapun. Ketika Allah memberikan cobaan berupa 
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sakit dan kekurangan materi di saat itulah Allah sedang menguji umatnya 

untuk tetap bersimpuh, bermunajat, dan memohon kepada-Nya dengan tetap 

menjaga kebersihannya. 

Selama seorang muslim masih diberikan umur oleh Allah SWT pada 

saat itulah seorang muslim masih dapat bersimpuh, berdoa, dan bermunajat 

kepada-Nya di atas kain sajadah ini. Dengan demikian selama seorang 

muslim masih bisa bernafas mereka akan dapat merasakan kecintaan Allah 

SWT kepada mereka. Dengan ditakdirkannya kematian seseorang yang 

disayangi bukan lantas menjadikan seorang muslim untuk tidak 

membersihkan ibadahnya dengan menggunakan sajadah kepada-Nya lagi. 

Dengan cobaan tersebutlah Allah SWT mengingatkan kepada umatnya agar 

tetap bermunajat kepada-Nya. Dengan beralaskan sajadah ini seorang muslim 

akan memohon ampun semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di 

dunia. Jika seorang muslim yang sudah menghadap kepada-Nya di saat itulah 

seorang muslim tidak akan pernah dapat lagi untuk bermunajat kepada-Nya. 

Hanya kepada Allahlah seorang muslim akan bersimpuh, memohon ampun 

atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang muslim dalam 

kehidupannya di dunia. 

Dengan bersimpuh di atas sajadah seorang muslim akan tetap ingat 

bahwa kehidupan di dunia tidak ada yang kekal dan abadi. Hidup seorang 

muslim di dunia hanyalah sementara. Dengan tetap bermunajat kepadanya 

seorang muslim akan lebih mengenal tentang arti sebuah kehidupan yang 

sesungguhnya di dunia ini bahwa hanya Allahlah yang akan tetap kekal dan 
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abadi. Barang siapa yang tetap bersimpuh dan bermunajat kepada-Nya maka 

Allah SWT tidak akan pernah lupa pula kepada mereka. 

Berdasarkan penyajian hasil di atas dapat disimpulkan bahwa simbol-

simbol relegius tresebut, yang akan menjadikan novel Munajat Cinta 1 ini 

sebagai novel yang membahas tentang nilai-nilai islami. Keenam simbol 

relegius ini, sudah dapat mewakali inti dari cerita novel Munajat Cinta 1 

karya  Taufiqurrahman Al-azizy. Simbol relegius jilbab merupakan suatu 

busana muslim yang berfungsi untuk menutup aurat yang dapat mengubah 

tingkah laku atau prilaku seorang muslimah menjadi lebih baik di hadapan 

Allah SWT. Jilbablah yang akan mengantarkan seorang muslimah untuk tetap 

mengingat keberadaan-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Selain dengan 

menggunakan jilbab untuk mengingat keberadaan-Nya, mengerjakan shalat 

juga dapat dijadikan sebagai pengingat keberadaan Allah SWT. Umumnya 

memakai jilbab dan melaksankan shalat wajib diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai umat beragama Islam. Shalat menandakan cara seorang 

muslim untuk menyembah Allah SWT, dengan tetap mengingat kekuasan-

Nya yang telah menciptakan dunia ini beserta isinya dengan seindah-

indahnya. Shalat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat 

agama Islam, yang tertuliskan dalam kitab suci Al-Qur‟an. Di dalam Al-

Qur‟an sudah tertuliskan dengan jelas tentang petunjuk atau pedoman 

kehidupan seorang muslim agar tetap berada pada ridha dan jalan-Nya untuk 

menjalani kehidupan di dunia. Seorang muslim akan mempelajari Al-Qur‟an 

pada saat mereka masih kecil dan pada saat mereka sekolah. Salah satu 
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sekolah yang lebih menekankan untuk mempelajari isi Al-Qur‟an dan ilmu 

agama Islam, yaitu sekolah pesantren. 

Pesantren bermaknakan sebagai suatu lembaga pendidikan yang lebih 

banyak mengajarkan tentang pengetahuan agama Islam dan harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya ajaran tersebut, yaitu 

tidak boleh membeda-bedakan teman, karena dasarnya semua manusia 

dihadapan Allah SWT sama saja. Hanya iman dan taqwa yang dapat 

membedakan mereka dihadapan Allah SWT. Di dalam pesantren para santri 

akan tetap melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan Islam. Ibadah-ibadah 

tersebut biasanya dilakukan di dalam Masjid, sehingga keberadaan masjid ini 

wajib ada di sekolah pesantren tersebut. Masjid merupakan tempat seorang 

muslim untuk melaksanakan semua ibadah agama Islam yang berfungsi untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Umumnya di dalam masjid sudah 

tersediakan sejadah. Keberadaan sejadah ini berfungsi sebagai alas untuk 

melaksanakan ibadah tersebut. Sajadah dapat mensucikan dan membersihkan 

ibadah seorang muslim untuk tetap bermunajat kepada-Nya dan mengingat 

bahwa suatu saat nanti semua manusia akan tetap kembali kepada-Nya . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap simbol-simbol relegius dalam 

novel Munajat Cinta 1karya Taufiqurrahman Al-Aziziy persepektif: 

semiotika Charles Sanders Peirce, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

enam simbol relegius, yaitu jilbab, shalat, Al-Qur‟an, pesantren, masjid, dan 

sajadah. Simbol jilbab bermaknakan sebagai suatu busana muslim yang 

pada dasarnya terbuat dari kain dan digunakan oleh wanita muslimah untuk 

menutup aurat mereka. Kemudian, simbol shalat dapat bermanakan sebagai 

suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berdiri, ruku‟, dan sujud disertai 

dengan ucapan awal takbiratul ikhram diakhiri dengan ucapan salam yang 

merupakan perintah Allah SWT yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat 

agama Islam.  

Simbol relegius selanjtnya yaitu, Al-Qur-an. Al-Qur‟an 

bermaknakan sebagai suatu kitab suci yang terdiri dari 30 juz dan isinya 

yaitu sebagai pedoman kehidupan manusia. Simbol pesantren bermaknakan 

sebagai sekolah tempat belajar para santri yang bertujuan untukmenjebarkan 

ilmu tentang ajaran agama Islam. Simbol masjid bermanakan sebagai suatu 

arsitektur yang terdiri dari pilar, kubah masjid dan sebagainya berfungsi 

sebagai pusat ibadah umat agama Islam. 
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Terakhir simbol sejadah bermanakan sebagai alas shalat yang 

biasanya terbuat dari kain, selain itu sajadah ini juga digunakan sebagai alas 

untuk beribadah umat agama Islam, misalnya untuk membaca Al-Qur‟an 

dan sebaginya. Dari keenam simbol relegius tersebut yang dapat mewakili 

isi dari cerita novel Munajat Cinta 1 ini. Selain itu dapat terlihat bahwa 

novel inimemiliki nilai-nilai Islami yang tinggi. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada 

analisis simbolisme persepktif  semiotika Charles Sanders Peirce. 

2. Hendaknya penelitian lebih lanjut terhadap analisis simbolisme ini, 

menggunakan teori dan pendekatan yang lain agar tercipta 

perkembangan dan kualitas terhadap karya sastra. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus mengapresiasi 

karya sastra supaya karya sastra terus berkembang lebih baik dari segi 

kuantitas dan kualitas.   

4. Hasil penelitian ini hendaknya dapat mengubah prilaku manusia untuk 

tetap menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat 

beragama Islam. Menjalankan kewajiban beribadah shalat, mengaji, 

berdoa, serta besyukur atas setiap limpahan rahmat dan karunia dari 

sang Pencipta. Sesungguhnya bukanlah harta ataupun kedudukan yang 

akan menemani kita setelah tiada, melainkan amal dan perbuatan 

shalehlah yang dapat membantu kita. 
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LAMPIRAN  



 

Sinopsis 

Tokoh utama dalam novel munajat cinta 1 ini adalah seorang gadis 

bernama Ruwayda, seorang gadis yang dianugrahi dengan kecerdasan istimewa, 

lahir dalam keluara kaya dan tiba-tiba ia dihadapi dengan masalah, bahwa orang 

tuanya bangkrut sebagai petani tembakau. Cita-citanya untuk menjadi mahasiswi 

terkandas. Hampir setiap hari kedua orang tuanya terlibat pertengkaran karena 

masalah hutang. Masalah harta menyebabkan keharmonisan cinta antara ayah dan 

ibunya semakin retak. 

Suatu hari Ruwayda mengalami masalah kejiwaan antara menjadi pelacur 

agar dapat memperoleh uang dengan cepat atau mengakhiri hidup yang penuh 

sengsara ini. Lalu ia memilih untuk bunuh diri, tetapi takdir memihak dirinya. Ia 

didatangi oleh Ustaz Habibburrahman (guru agama) yang menyelamakannya dari 

cobaan bunuh diri. Ia tersadar, bahwa mengakhiri hidup bukanlah cara seseorang 

untuk menyelasaikan masalah kehidupan. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi 

seorang musafir mencari jati dirinya sebagai seorang muslimah. 

Di tengah perjalanan ia berkenalan dengan Bu Faudah, seorang penjaga 

warung di Terminal temanggung yang membawanya kepada perkenalan dengan 

seorang guru yang dipanggil pak Burhan. Perjalannnya itu membawa kepada 

perkenalan-perkenalan dengan orang-orang yang telah mendapat hidayah Tuhan 

seperti Bu Istiqomah bersama Ashlak anaknya yang tidak diketahui siapa 

bapaknya. Dari pengalaman hidup yang mereka ceritakan itulah Ruwayda 

memperoleh pelajaran bahwa hidup ini hanya Allahlah yang mengatur. 

Pertemuannya dengan pak Burhan membuat pengalaman yang sangat 

berharga, yang telah memberikan pencerahan, serta membangkitkan semangat 

Ruwayda untuk membenah diri dan lebih mengenal Tuhannya. Pak Burhan 

menyarankan kepada Ruwayda untuk mencari seorang gadis yang pernah 

mengubah hidup pak Burhan menjadi lebih baik, sehingga dengannya Ruwayda 

dapat belajar tentang ilmu agama. Seorang gadis itu bernama Raudhotul Jannah, 

dia adalah seorang gadis yang selalu melantunkan asama Allah, sabar dan ikhlas 

dalam menjalankan hidupnya. 



 

Pencariannya gagal menyebabkan dia kembali semula ke rumah 

keluarganya. Di rumah pula dia menghadapi berbagai persoalan yang diajukan 

oleh adiknya. Raihan yang berumur hampir sebelas tahun itu mengajukan 

berbagai persoalan Ketuhanan yang dia sendiri tidak terpikir hingga ke tahap itu. 

Lalu Ruwayda menemui ustaz Mubarok, bekas guru ngaji adiknya demi mencari 

jawaban. Jawaban mudah diberikan ustaz Mubarok ialah sesungguhnya diangkat 

orang-orang berilmu itu beberapa derajat di sisi Allah SWT. Sehingga, ia 

memutuskan pergi lagi untuk mencari Raudhatul Jannah. 

Dipertengahan jalan untuk bertemu Raudhatul Jannah, Ruwayda telah 

bertemu dengan Santi seorang janda yang kini menjadi pejuang hak wanita. 

Pertemuan itu selepas dia selamat dari perkosaan tiga orang pemuda yang mabuk. 

Perkenalan Ruwayda dengan Santi, seorang serjana pengurus ekonomi telah 

membuka beberapa demensi baru mengenai perjuangan hak wanita yang 

didukung oleh santi dan keesokan harinya Ruwayda meneruskan perjalannya 

untuk menemui Raudhatul Jannah. 

Raudhatul jannah, seorang gadis yang cacat fisiknya dan mempunyai 

sebelah kaki saja. Namun ia mempunyai jiwa yang cukup besar dipertemuan 

pertama itu, Ruwayda mencari jawaban terhadap persoalan yang dikemukan oleh 

adiknya Raihan dan oleh Santi temannya. Ruwayda semakin mengenali dunia 

dengan bertambahnya teman-teman. Fitri siswi semester tiga Falkutas Tarbiyah 

dan Ifah siswi semester tiga Falkutas Syariah yang ditemui di perpustakaan 

Awam. Manakala Hasan, Amir, Abas, dan Lis adalah antara teman-teman baru 

jalanan yang ditemuinya sewaktu bekerja sebagi penjual koran atau surat kabar 

mereka semua penyanyi jalanan. 

Masa yang sama, Ruwayda mencoba membantu Lis memulihkan 

hubungan dengan ibunya yang berantakan akibat sikap ayah tirinya. Dengan 

persetujuaan Raudhatul, Ruwayda menjadi perantara untuk menemui ibu Lis 

dengan membawa sepucuk surat sebagai wakil curahan isi hati lis. Namun begitu, 

tampaknya hati ibu Lis masih keras untuk menerima hakikat yang benar kenapa 

puterinya itu lari dari rumah. Kenyataan bahwa suami barunya yaitu bapak tiri Lis 

mencoba untuk memperlakukan Lis seperti hamba nafsu. Malah ibunya sendiri 



 

beranggapan bahwa Lis hanyalah mereka-reka pembohongan tersebut. Kemudian 

pertemuan dengan seorang pemuda yang bernama Adib yang dikatakan oleh Santi 

sebagai golongan yang memandang rendah terhadap kaum wanita telah membuka 

beberapa dimensi ilmu yang baru bagi Ruwayda. Perkenalan dengan Ummu 

Habibah pula membawa kepada penyertaannya kedalam jemaah al-Firqah an-

Najiyah. Dia mengikuti beberapa siri majlis ta‟lim jemaah tersebut sehingga suatu 

masa dia keliru dengan pengisian yang diberikan oleh penceramah. Oleh sebab 

terdapatnya titik perbedaan itu, hubungan Ruwayda dengan Fitri dan Ifah yang 

juga ahli jemaah tersebut menjadi renggang. 

Pengembaraan mencari diri itu, Ruwayda berhasil menyadarkan kembali 

ibu Lis tentang sebuah hakikat kebenaran yang perlu diterimanya walaupun amat 

pahit. Namun, dia kembali diuji dengan kehilangan yang amat besar baginya. 

Raudhatul jannah telah dijemput untuk menemui kekasihnya Yang Maha Tinggi. 

Sebelum dia menamatkan pengembaraan itu, dia kembali menziarahi kubur 

sahabat utamanya raudhatul Jannah. Selepas mengucapkan tazkiah, dia kembali 

kepangkuan keluarga di kampung, karena kerinduannya pada ibu, bapak, dan 

kedua adiknyaa yang masih kecil. Tetapi sekali lagi dia diuji. Adik sulungnya 

Raihan yang ia sayangi harus meninggalkannya untuk selama-lamanya, karena 

hidayah yang diperoleh selama perjalanannya mencari jati diri itulah Ruwayda 

bisa ikhlas melepaskan kepergian adiknya dan bermunajat kepada Allah Swt. 

Agar dia lebih kuat untuk selalu bersabar. 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 



 

 


