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MATTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

 

(Q.S. Al-Insyirot 5-6) 

 

Kita memiliki masa lalu untuk diceritakan, namun kita juga memiliki masa 
depan untuk di perjuangkan. 

 

Skripsi ini aku persembahkan untuk : 

 

Puji syukur hamba panjatkan kehadirat-Mu atas segala 
limpahan rahmat dan karunia yang telah engkau anugrahkan 
kepada hamba sehinga terselsainya skripsi ini. Banyak 
rintangan yang bamba lalui selama mengerjakan skripsi ini, 
namun engkau memberiku kemudahan sehingga dapat jua 
terselsaikan. Keberhasilan yang ku raih ini, itu semua berkat 
iringan doa dan dorongan dari kedua orang tua. 

Tetesan keringat ku, ku persembahkan buat ayahanda 
dan ibundaku: Bilalang.P dan Siti Amina yang sangat 
mengharapkan terselsainya kuliahku hinga tercapi cita-cita 
dan impian. Beliau telah memberiku segalanya dengan penuh 
cinta dan kasih saying yang takkan tergantikan dengan kilauan 
harta benda sekalipun. Maafkan segala kesalahan atas khilaf 
yang telah anakda lakukan, dan semoga cita-cita dan impian 
yang kita harapkan dapat terwujud segera. Amien…… 

Seluruh keluarga besarku, terimakasih segala dorongan, 
perhatian, nasehat yang di berikan untukku. Semoga kita 
semua selalu berada dalam lindungan-Nya……..!!! 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan renungan gambaran kehidupan yang disajikan secara 

luas dan mendalam. Sastra mewakili persoalan-persoalan zaman dan kehidupan 

masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh. Sastra juga bertujuan untuk 

menumbuhkan jiwa manusia yang humanitis. (Zaltoem Ed,1984:79). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa sastra mengajak pembaca untuk selalu berbuat baik.   

Karya sastra memiliki berbagai jenis yaitu, roman, cerpen, novel, puisi, 

dan drama. Perbedaan antara cerpen dan novel yang pertama dilihat dari segi 

formalitas bentuk dan segi panjang cerita. Dari segi formalitas bentuk, cerpen 

merupakan tulisan berbentuk prosa naratif (karangan bebas narasi) yang berisi 

cerita khayal atau fiksi dan disajikan secara ringkas. Dan segi panjang  cerita 

cerpen sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi yang terpusat dan 

lengkap pada dirinya sendiri (Surana,1987:58). Edgar Allan Poe (Jassin, 1967: 

72), sastrawan kenamaan Amerika, mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah 

cerita yang selalu dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah 

sampai dua jam. Suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan untuk sebuah 

novel. 

Novel dilihat dari segi formalitas bentuk yaitu, cerita frosa yang fiktif 

dengan panjangnya tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan 

kehidupan nyata yang refressentatif dalam suatu alur atau keadaan yang agak 

kacau atau kusut. Segi panjang novel berkisar 35.000 buah kata dan jumlah 

halaman novel minimal 100 halaman. Novel dapat menggemukakan sesuatu 
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secara bebas, menyajikan seuatu secara lebih, banyak, terperinci, dan lebih 

banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Novel juga 

menceritakan kehidupan seseorang dengan lebih mendalam mengunakan bahasa 

sehari-hari serta banyak membahas aspek kehidupan masyarakat. Nurgiantoro 

(1995:18) mengatakan, dalam dunia kesastraan, novel itu di bagi menjadi dua 

yaitu, novel popular dan novel serius. Novel popular atau novel pop memiliki 

banyak pembaca, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel popular tidak 

menampilkan permasalahan kehidupan yang intens, tidak berusaha meresapi 

hakekat kehidupan (Karyam, 1981:82).       

 Menurut Junus (1989:91), novel serius berusaha mengungkapkan sesuatu 

yang baru dengan cara pengucapan yang baru pula dan menuntut aktivitas 

pembaca untuk mengoprasikan daya intelaktualnya. Oleh karena itu novel serius 

tidak bersifat stereotip. Misalnya : novel Gairah untuk Hidup dan untuk Mati, 

Pada Sebuah Kapal, Burung-burung Manyar, Pengakuan Periyem dan Para 

Periayi. Selain dari itu, novel Salamah termaksuk juga novel serius dikarnakan 

tingkat pengalaman jiwa (niveau), novel ini sangat berkualitas tinggi serta 

permasalahan yang ditampilkan sangat kompleks mengenai percintaan seorang 

sufi dengan seorang budak wanita sekaligus seorang penyanyi di sebuah tempat 

hiburan.      

Novel SALAMAH juga mengunakan gaya bahasa yang semakin membuat 

cerita menjadi hidup, sehingga pembaca merasa ikut terjun ke dalam cerita 

tersebut bahkan hingga menitikkan air mata saat membaca beberapa bagian yang 

memang menceritakan kesedihan yang tengah dialami oleh tokoh Abdurrahman.  
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Novel SALAMAH dapat memberi kesadaran batin untuk membuat 

kebaikan. Hal ini karna didalam novel SALAMAH terdapat nilai-nilai religius. 

Penanaman nilai-nilai religius sangat di perlukan terutama pada zaman globalisasi 

sekarang ini. Menurut Wijaya (dalam Nurgiantoro, 1995:328) menegaskan bahwa 

religiusitas lebih tinggi dari agama yang tampak normal dan resmi. Religiusitas 

bukan hanya berhubungan dengan ketaatan ritual, atau hukum agama, tetapi juga 

lebih mendalam dan lebih mendasar dalam peribadi manusia. Religiusitas 

berkaitan dengan kebebasan orang untuk menjaga kualitas keagamaanya jika 

dilihat dari dimensi yang paling dalam dan personal yang berada diluar kategori-

kategori ajaran agama (Ratnawati dkk, 2002:2). Berdasarkan uraian diatas, perlu 

dilakukan kajian mendalam terhadap novel “SALAMAH” karya Ali Ahmad 

Baktsir. Dalam hal ini akan dianalisis unsur intrinsik dan aspek religiusitas dari 

novel tersebut. Kajian unsur intriksik akan di kaji menggunakan teori struktural. 

Sedangkan aspek religiusitas akan dikaji dengan menggunakan teori semiotik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan pertama yang akan di bahas daalam penelitian ini adalah 

menganalisis unsur intrinsik novel “SALAMAH” dan aspek religiusitas yang 

terdapat pada tokoh utama, yakni tokoh Abdurrahman alias Ibnu bin Abi Amr. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diuji 

sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimanakah wujud unsur intrinsik novel “SALAMAH”, karya Ali 

Ahmad Baktsir? 

1.2.2. Bagaimanakah bentuk aspek religuisitas dalam novel “SALAMAH,” karya 

Ali Ahmad Baktsir. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Mendiskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam novel 

“SALAMAH” karya Ali Ahmad Baktsir. 

2. Mendiskripsikan aspek religiusitas dalam novel 

“SALAMAH” karya Ali Ahmad Baktsir. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian novel “SALAMAH” ini 

sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang pengunaan 

berbagai strategi dalam ilmu sastra. Dan dapat memberikan manfaat 

sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembagan pengajaran ilmu 

tentang sastra. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam ilmu 

sastra. 

2. Sebagai informasi kepada peneliti selanjutnya terutama di dalam bidang 

sastra. 

3.Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambahkan 

pengetahuan tentang karya sastra. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1. Penelitian Yang Relevan 

 Menurut Emiliawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis unsur intrinsik dan nilai religiusitas novel syahadat cinta serta 

hubungannya dengan pembelajran sastra di sekolah”, menyimpulkan bahwa 

(1) unsur-unsur intrinsik novel syahadat cinta ini meliputi tema, latar/setting, 

tokoh, penokohan, alur/plot dan amanat. (2) nilai religius dalam novel ini 

sangat tinggi. (3) novel syahadat cinta karya Taufiqurrahman Al-Azizy ini 

memiliki hubungan pembelajaran sastra di sekolah karna nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya mendukung tujuan pembelajaran di sekolah dan 

dapat dijadikan bahan ajar di sekolah menengah. Penelitian yang dilakukan 

Ratna Wati (2002) yang berjudul “ Religiusitas dalam sastra jawa modern ”, 

menyimpulkan bahwa karya-karya sastra jawa modern (khususunya novel) 

yang terbit priode 1920-1945 dapat menjadi salah satu dari ungkapan 

perwujudan sikap keagamaan manusia (orang) jawa. 

 Kejono (1996) dengan judul “nilai-nilai religius dalam sastra 

lampung”, yang menyimpulkan nilai-nilai religiusitas dalam sastra lampung 

adalah: (1) kejahatan akan dikalahkan oleh ke baikan, (2) kecerdasan dapat 

mengatasi kesulitan, (3) orang yang takwa tunduk dan taat pada tuhannya, (4) 

cinta tidak takut akan pengorbanan, (5) banyak yang menghalang orang yang 

akan mengejar cita-cita. 

 Berdasarkan uraian mengenai penelitian relevan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mengenai 
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tentang unsur intrinsik dan nilai religius dalam novel. Akan tetapi, perbedaan 

terletak pada kaitan hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Emiliawati selain menganalisis unsur intrinsik 

dan nilai religius juga hubungan dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Sedangkan penelitian ini hanya menganalisis unsur intrinsik dan nilai 

religius. (2) Penelitian yang dilakukan Ratna Wati yang mengangkat tentang 

religiusitas dalam satra jawa modern. (3) Kejono dengan judul nilai-nilai 

religius dalam sastra lampung, kedua penelitian tersebut tidak menggunakan 

analisis unsur intrinsik. 

2.2. Novel  

 Menurut Taringan dalam Zulfahnur (1996:66), novel berasal dari 

kata lain “Novellus” yang diturunkan dari kata “Noveis” yang berarti baru, 

cerita yang baru muncul kemudian sesudah drama, puaisi, dan lain-lain.  

Sedangkan menurut jassin dalam Zulfahnur (1996:67) bahwa novel yaitu 

menceritakan suatu yang luar biasa dari tokoh cerita, kejadian-kejadian itu 

menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. 

 Novel merupakan salah satu bagian dari prosa fiksi (Badrun, 

1983:85). Kata fiksi atau fiction diturunkan dari bahsa latin “fictio, fiction”, 

Webster’s New Colligiate Dictionary (dalam Tarigan 1991:120) menyatakan 

bahwa “fiksi adalah suatu yang dipergunakan untuk membedakan uraian 

yang tidak bersifat histories dari uraian yang bersifat histories, dengan 

mnunjukan khusus pada sastra”. Berdasarkan keterangan tersebut, frosa fiksi 

adalah kisahan atau crita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan 

pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak 
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dari hasil imajinasi pengarangnya sehinga menjalin suatu cerita (Aminuddin, 

2002:66). 

 Dalam “The Advanced learner’s Dicstionary of Current Engglis” 

(dalam Taringan 1991:164) menyatakan bahwa “novel adalah suatu cerita 

dengan suatu alur, cukup panjang mengisi suatu buku atau lebih, yang 

menggarap kehidupan peria dan wanita yang bersifat imajenatif. Sedangkan 

dalam “The American  College Dictionary”, (dalam Taringan 1991:164) 

mengatakan bahwa “novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam 

panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan 

kehidupan nyata yang representative dalam suatu alur atau suatu keadaan 

yang agak kacau atau kusut” 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa “novel adalah realitas 

imajenatif yang muncul karna adanya imajenasi pengarang melihat 

kenyataannya bahwa novel merupakan prosa yang panjang mengandung 

rangkaian cerita tentang kehidupan para tokoh yang bersifat representative 

dalam suatu alur / keadaan. 

2.3 Kerangka Teori 

2.3.1. Pendekatan Struktural 

 Analisis aspek intrinsik karya sastra (novel) adalah analisis yang 

menekankan pada struktur karya sastra itu sendiri dengan kemungkinan 

membebaskannya dari dunia pengarang, publik, pembaca, dan situasi zaman 

yang melahirkan karya itu sendri. (Yudiono, 1996:32). Selanjutnya Abram 

(dalam Esten, 1987:13) mengatakan, kritik obyektif merupakan kritik yang 

menempatkan karya sastra sebagai suatu yang mandiri, otonom, dan punya 

dunia tersebdiri, kaajianya lebih bersifat intrinsik.  
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 Karya sastra yang bersifat otonom dengan khorensi yang bersifat intern 

adalah suatu totalitas yang dibangun oleh unsur-unsur yang berkaitan erat 

antara satu dengan yang lainya. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang 

dan menelaah sastra dari segi unsur intriksik, yaitu: tema, latar, (setting), poin 

of view (amanat), perwatakan, sudut pandang, gaya bahasa dan suspense. 

Dengan memperhatikan unsur-unsur karya sastra tersebut dapat 

dikatakan atau dibuktikan bahwa pendekatan struktural berarti menganalisis 

karya sastra dengan menggungkapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, 

yaitu tema, alur/plot, latar/setting, amnat, tokoh dan penokohan. Berikut akan 

diuraikan unsur-unsur yang berkaitan dengan novel tersebut: 

a. Tema 

Istilah tema (Zulfahnur 1996:25) berasal dari kata “thema” 

(inggris): ide yang menjadi pokok pembaraan, atau ide pokok suatu tulisan. 

Jadi tema adalah ide sentral yang mendasari suatu cerita, tema mempunyai 

tiga fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi pengarang dalam menggarap 

cerita, sasaran atau tujuan pengarapan cerita, dan mengingikat cerita 

peristiwa-peristiwa cerita dalam suatu alur. 

Sedangkan istilah lain dari tema menurut Scharbach (dalam 

Aminuddin, 2002:91) berasal dari bahasa latin yang berarti tempat 

meletakan suatu perangkat. Disebut demikian karena tema adalah ide yang 

mendasari suatu cerita sehinga berperan juga sebagai pangkal tolak 

pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakanya. Taringan 

(1991:125) mengatakan setiap fiksi haruslah mempunyai dasar-dasar atau 

tema yang merupan sasaran tujuan. 
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Tema dalam banyak hal bersfat menggikat kehadiran peristiwa, 

konflik situasi tertentu, termaksuk sebagai unsur intrinsik yang lain, karna 

hal-hal tersebut haruslah bersifat mendukung kejelasan tema yang 

disampaikan.Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, ia pun 

bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Dengan demikian, untuk 

menemukan tema sebuah karya fiksi haruslah disimpulkan dari keseluruhan 

cerita. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan 

apa yang menjadi persoalan pokok, persoalan yang menonjol, persoalan 

yang banyak menimbulkan konflik, ide utama dan tujuan utama didalam 

novel. 

b. Alur / Plot 

Kenny (dalam Marjun, 2005:13) mengemukakan plot sebgagai 

peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat 

sederhana, karna pengarang menyusun pristiwa-pristiwa itu berdasarkan 

kaitan sebab akibat. Rangkaian pristiwa itu menurut Foster (dalam 

Zulfahnur, 11996:27), haruslah mempunyai penekanan adanya hubungan 

kausalitas (sebab-akibat).  

Menurut Suardi Tasrif (dalam Zulfahnur, 1996:28) membagi struktur alur 

menjadi 5 bagian yaitu : 

 Situation : pengarang mulai melukiskan keadaan 

 Generation cireccumatances : pristiwa mulai bergerak 

 Resing action : peristiwa mulai memuncak 

 Climaxs : pristiwa-pristiwa mencapai puncaknya 
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 Denaument : pengarang memberikan pemecahan soal dari semua 

peristiwa. 

Selain itu juga Ahmad Badrun (dalam Paozan, 1994:12-13) 

membagi alur menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Alur harus yaitu alur yang biasanya menceritakan rangkaian kejadian 

secara kronologis. 

2. Alur sorot balik (flhasback) yaitu alur yang tidak mengemukakan 

rangkaian kejadiaan secara kronologis tetapi mengemukakan persoalan 

akhirnya kemudian kembali ke persoalan awal. 

Sedangkan plot yang diungkapkan oleh Suroto (1989:89-90) 

disusun berdasarkan sebagai berikut : 

 Perkenalan  

 Pertikaian /  muncul konflik 

 Perumitan /  konflik meningkat 

 Klimaks 

 Peleraian / penyelsaian 

Jadi plaot dapat disimpulakan bahwa cerita yang berisi urutan 

kajadian yang mmpunyai bebrapa tahapan yang berisi sejumlah iformasi 

penting yang berkaitan dengan berbagai haal yang akan dikisahkan pada 

tahap-tahap berikutnya. Tahap tengah dapat disebut dengan tahap 

pertikaian yang menampilkan pertentangan konflik yang sudah mulai 

dimunculkan pada tahap sebelumnya, menjadi semakin meningkat semakin 

menegangkan. Selanjutnya tahap peningkatan konflik atau  perumitan, 

yaitu konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 

berkembang dan dikembangkan kadar itensitasnya. Klimaks yaitu 
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pertentangan yang terjadi yang dilakukan atau yang ditimpakan kepada 

para tokoh cerita mencapai titik itensitas puncak. Selanjutnya pada tahap 

akhir dapat disebut juga dengan tahap peleraian atau penyelsaian yang 

menampilkan adegan tertentu sebagai akibat klimaks. 

c. Latar / Setting 

Menurut (Zulfahnur, 1996:36) latar ialah the physical background, 

element of place, in story (latar belakang fisik, unsure tempat dan ruang, 

didalam cerita). 

Selanjutnya menurut Rene Wellek dan Austin Warren dalam 

“Teory of Literature” (dalam Zulfahnur, 1996:36) mengemukakan, setting 

is environment of especially demistic interior, may be viewed as 

metonymic, or expression of character (latar adalah lingkungan alam 

sekitar, terutama lingkungan daalam yang dipandang sebagai 

mengekspresikan watak secara metonimik atau metaforik). Sehubungan 

dengan hal itu, Aminuddin (2002:67) mengemukakan pengertian dari latar 

atau setting itu sendiri yaitu latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa 

tempat, waktu maupun pristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi 

psikologis. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa latar 

adalah situasi, tempat, ruang, dan waktu terjadinya cerita. Tercakup 

didalamnya lingkungan geografis, rumah tangga, pekerjaan, benda-benda, 

dan alat-alat yang berkaitan tempat terjadinya peristiwa cerita, suasana dan 

periode sejarah. 
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d. Tokoh dan Penokohan 

Dalam menelusuri dan mengikuti perkembangan sebuah karya 

sastra perlu dikenal dan diketahui tokoh dan penokohan yang terdapat di 

dalam cerita yang dibaca. Kata penokohan berasal dari kata “tokoh” yang 

berarti pelaku, karna yang dilukiskan dalam cerita adalah pelaku cerita atau 

watak-watak tokohnya sehingan penokohan disebut sebagai perwatakan 

(Zulfahnur,1996:28-29). 

Perwatakan atau penokohan adalah pelukisan tokoh atau pelaku 

cerita melalui sifat-sifat, dan tingkah lakunya dalam cerita. Moh. Thani 

Ahmad (dalam Zulfahnur,1996:29) menyebutkan adalah sifat menyeluruh 

dari manusia yang disorot, termaksuk perasaan, keindahan, cara berpikir, 

cara bertindak dan sebagainya. 

Pengertian tokoh diatas menurut Sudjiman (dalam Zulfahnur, 

1996:29) adalah individu rekaan berujud atau binatang yang mengalami 

pristiwa atau akuan dalam cerita. Manusia yang menjadi tokoh dalam cerita 

fiksi dapat berkembang perwatakannya baik segi fisik maupun mentalnya. 

Menurut Forster (Zulfahnul,1996:29) membagi perwatakan tokoh atas bulat 

(round character) dan watak latar (flat character). Dalam cerita fiksi watak 

datar (disebut “watak latar”atau”watak pipih”menurut istilah malaysia) 

mencerminkan tokoh yang wataknya sederhana, yang dilukiskan satu segi 

wataknya saja, dan watak ini tidak berkembang dalam watak datar, seperti 

ibu tiri yang selalu dilukiskan berperangai kejam. 

Tokoh datar banyak digunakan dalam cerita-cerita wayang dan 

cerita-cerita didaktis yang pada umumnya tidak memerlukan 

perkembangan watak tokoh. Selanjutnya jika lebih dari satu ciri atau segi 
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watak yang ditampilkan di dalam cerita, sehinga tokoh itu dapat dibedakan 

dari tokoh-tokoh yang lain, maka ia disebut memiliki watak bulat (round 

character) yang kompleks perwatakannya, nampak segala seginya, 

kekuatan maupun kelemahannya, dan tidak menimbulkan kesan “hitam 

putih”, serta terus berkembang hampir sepanjang cerita. 

Abrams (dalam Kusdiratin, 1983:19) menerangkan ada dua macam 

metode yaitu metode analitis, dan metode dramatis serta terdapat dua jenis 

watak tokoh datar dan bulat. Metode analitis tokoh-tokohnya lansung 

tampil dalam cerita, seperti berbicara dan bersikap di alam nyata. 

Sedangkan pada metode dramatis pengarang memngomentari tokoh, 

menerangkan motif perbuatan mereka, rupa dan pikiran-pikiran mereka. 

Tokoh yang berwatak datar memiliki satu kewalitas peribadi tertentu, satu 

watak saja baik atau jahat. Sedangkan kalau tokoh yang berwatak bulat 

memiliki watak yang berubah-ubah kadang baik dan kadang jahat. 

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, tokoh adalah pelaku yang memegang peran dalam 

sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah penepatan watak-watak tokoh 

tertentu dalam sebuah cerita sehinga penokohan disebut juga oerwatakan 

yang meliputi : 

 Teknik penampilan analisis adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan 

dengan memberikan deskripsi : uraian atau penjelasan secara lansung. 

 Teknik penampilan dramatis adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan 

secara tak lansung artinya pengarang tidak mendiskripsikan secara 

eksplisit sifat dan sikap secara tingkah laku tokoh. 
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 Tokoh datar adalah tokoh yang memiliki satu kewalitas pribadi tertentu, 

satu watak saja baik atau jahat. 

 Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki watak yang berubah-ubah 

kadang baik dan kadang jahat.  

e. Amanat  

Amanat adalah pesan atau ide yang disampaikan seorang pengarang 

kepada pembaca. Menurut Zulfahnur (1996:26), amanat itu diartikan 

sebagai pesan yang berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai 

kemanusian yang disampaikan atau  dikemukakan pengarang lewat cerita. 

Amanat pengarang ini terdapat secara implicit dan eksplisit didalam karya 

sastra. Implicit misalnya disiratkan dalam tingkah laku tokoh-tokoh cerita. 

Eksplisit, bila dalam tengah atau akhir cerita pengarang menyampaikan 

pesan-pesan, saran, nasihat, pemikiran dan sebagainya. Umpamanya dalam 

Salah Asuhan, ketika ibu Hanafi dan cucunya syaferi berada di rumah 

Hanafi,  ia berkata “jangan terulang kembali riwayat asuhan”. 

2.3.2. Pendekatan Pragmatis 

Banyak masalah dari karya sastra (novel) yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab pengarang 

kepada pembaca, seperti yang dikatakan oleh Horatius bahwa tujuan 

penyair ialah berguna atau memberikan nikmat, ataupun sekaligus 

memberikan dan mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk 

kehidupan, timbul suatu pendekatan pragmatis, (Sumardjo, 1984:60) 

menyatakan bahwa “pragmatis merupakan gerakan filsafat yang 

menekankan pentingnya efek dan nilai-nilai yang praktis. Menurut 

pengamat aliran ini, hidup lebih penting dari pada berpikir logis, pikiran 
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harus dipakai untuk memenuhi tujuan-tujuan praktis dan tidak dipakai 

untuk memenuhi kebenaran akhir saja”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan pragmatis adalah pendekatan karya sastra yang berprinsip 

bahwa karya sastra yang baik merupakan cipta sastra yang dapat 

memberikan manfaat atau faedah dan kesenangan baik dari segi social, 

moral atau untuk pendidikan kepada para pembaca. 

Berangkat dari paparan diatas, kaitanya dengan penelitian ini, maka 

sesungguhnya pendekatan pragmatis atau aspek religius yang terkandung 

dalam novel “SALAMAH” menggambarkan kehidupan religiusitas beserta 

nilai-nilai keagamaan lainya, seperti aqidah, syariah dan akhlaq. Oleh karna 

itu, novel sebuah cerita yang baik akan menggambarkan kehidupan beserta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Semua itu tentunya dapat 

berpungsi sebagai sarana untuk mengenal dan memahammi manusia dan 

temannya secara sempurna. Hal ini menggambarkan adanya korelasi antara 

pengarang, sastra, dan masyarakatnya. Banyak masalah kehidupan dari 

novel yang dapat dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan yang terarah 

dalam naungan Tuhan. 

2.4 Religiusitas 

 Menurut Wijaya (dalam Nurgiantoro,1995:328) menegaskan 

bahwa religiusitas mengatasi atau lebih dalam dari agama yang tampak 

normal, resmi. Dengan demikian religiusitas bukan hanya berhubungan 

ketaatan ritual atau hukum agama, tetapi pada yang lebih mendalam, lebih 

mendasar dalam peribadi manusia. 



 
 

16 
 

 Religiusitas berkaitan dengan kebebasan orang untuk menjaga 

kualitas keagamaanya jika dilihat dari dimensi yang paling dalam dan 

personal yang acapkali berada diluar kategori-kategori ajaran agama 

(Ratnawati dkk, 2002:2). 

 Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

adalah suatu perasaan batin atau sikap personal yang ada hubungannya dengan 

Tuhan, rasio dan rasa manusiawi yang dirasakan manusia secara mendalam.  

   Islam mengandung ajaran yang komperehensif, mengatur 

hubungan antara berbagai aspek. Islam tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara sesamanya 

dan hubungannya dengan alam. Dalam kaitan dengan hal tersebut ajaran Islam 

terbagi atas tiga bagian yaitu: Akidah, ibadah, dan akhlak. Bertolak dari 

pengertian di atas, dalam ajaran-ajaran Islam berkaitan dengan masalah 

akidah, akhlak dan ibadah yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpishakan. Berikut penjelasan tentang ajaran Islam tersebut: 

2.4.1 Akidah 

 Menurut Nurdin,dkk (1995:77) bahwa akidah itu berasal dari kata 

“aqada-ya’qidu-aqdan” yang berarti “mengikatkan atau mempercayai 

atau meyakini”, jadi untuk lebih lengkapnya “akidah berarti ikatan, 

kepercayaan atau keyakinan”. Kepercayaan bagi manusia merupakan 

suatu yang esensial, karna dari situ lahinya ketentraman, optimesme dan 

semangat hidup. Kepercayaan tertinggi dalam islam adalah tauhid 

dimana segenap hidup seorang manusia diserahkan kepada Tuhan. 

Penyerahan ini melahirkan ketenteraman dan ketenangan baginya. 
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Sedangkan menurut Hamka (dalam Nurdin 1995:78) dengan 

memperhatikan arti etimologisnya, akidah yaitu mengikatkan hati dan 

perasaan dengan suatu kepercayaan dan tidak bisa ditukarkan lagi 

dengan yang lain, sehinga jiwa dan raga, pikiran dan pandangan hidup 

terikat kuat kepada-Nya. 

Lebih jauh mengenai akidah ini menurut Albanna (dalam Nurdin, 

1995:78) merumuskan pengertian sebagai suatu yang mengaruskan hati 

membenarkan-Nya, membuat jiwa tenang dan tentaram kepada atau 

bersamanya, dan menjadi sandaran yang bersih dari kebimbangan atau 

keraguan. 

Dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

aqidah adalah keyakinan dasar yang menguatkan atau meneguhkan jiwa 

sehinga jiwa terbebas dari rasa kebimbangan atau keraguan, di dalam 

islam disebut Iman. 

a. Ketauhidan 

Ketauhidan adalah suatu kepercayaan atau keimanan yang 

menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang mencitakan, menentukan 

rezeki, maut, jodoh, bahkan memberi hukuman (teguran atau  ujian) 

serta mengatur alam semesta. 

b. Iman Terhadap Takdir 

Kepercayaan yang benar terhadap takdir Tuhan ini akan 

memberikan sublim (nilai hidup yang tinggi) bagi seseorang akan 

menjadi pendorong untuk meraih hidup yang lebih baik. Seseorang 

yang mempercayai takdir Tuhan dengan sunguh-sunguh menerima 

keadaan dengan wajat dan bijaksana. 
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    2.4.2 Ibadah 

  Secara umum ibadah merupakan bukti manusia kepada Allah 

swt, karena didorong  dan dibangkitkan oleh kadidah tauhid, sedangkan 

secara khusus ibadah adalah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada 

Allah, dengan jalan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangannya 

dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah ada dua yaitu 

ibadah yang umum yaitu segala amalan yang diizainkan Allah. 

Sedangkan ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan 

perinci-rinciannya, tingkah dan cara-cara tertentu. 

         Inilah mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan 

yang sesuai dengan ketentuan Allah swt. Dilakukan dengan ikhlas untuk 

mendapatkan ridho Allah swt. Secara khusus, ibadah adalah perilaku 

yang dilakukan atas perintah Allah swt, dicontohkan oleh Rasulullah 

saw, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya. Semua perbuatan itu 

secara psikologis merupakan kondisi yang yang bersifat kejiwaan 

maupun lahir yang dapat memberikan corak kepada semua perilaku 

lainnya. Bahkan akan dapat menghindari perbuatan tidak terpuji baik 

terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungannya. 

Akidah, akhlak, dan ibadah merupakan pokok-pokok ajaaran. 

Setiap aspek itu mempunyai cabang-cabang dan rinciannya yang sangat 

luas lapangannya. Perlu ditegasakan dibahwa akidah atau dengan kata 

lain iman merupakan  fondasi, sedangkan akhlak dan ibadah bagaikan 

bangunan yang dibangun atas dasar akidah/iman. Akidah adalah 

pekerjaan hati (abstrak), sedangkan akhlak dan ibadah adalah pekerjaan 

jasmani (konkret). Karena itu, kesempurnaan Islam adalah tercakup 
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dalam ketiga aspek ajarannya itu. Seseorang disebut muslim sejati 

adalah seseorang yang meyakini dan melaksanakan ketiga aspek ajaran 

Islam  

Akidah, akhlak dan ibadah memiliki hubungan yang fungsional 

yang saling mengisi dan dalam praktek ketiga bidang ini tidak dapat 

dipisahkan. Dengan melihat uraian sebelumnya hubungan antara yang 

satu dengan lainnya saling mendasari dan mengarahkan. Akidah 

mendasari dan mengarahkan ibadah agar tertuju pada Tuhan, sedangkan 

ibadah membuktikan bahwa akidah ada dalam diri seseorang. Tanpa 

ibadah, ibadah tidak akan membawa hasil perpaduan dari akidah, akhlak 

tersebut. Sebaliknya akhlak yang mulia akan mempertebal akidah dan 

meningkatkan ibadah. 

2.4.3. Akhlak 

 Kata akhlak berasal dari kata khalaqa dengan akar kata 

khuluqu (Bahasa Arab), yang berarti : perangai, tabiat, dan adat : atau 

dari kata khalqu (Bahasa Arab), yang berarti : kejadiaan buatan, atau 

ciptaan (Nurdin,dkk,1995:205). Untuk lebih lengkapnya Nurdin juga 

mengatakan bahwa akhlak sering juga disebut dengan moral, diartikan 

sebagai ajaran baik buruknya perbuatan atau kelakuan. 

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Al-Ghazalin (dalam 

Paozan 1994:55) akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa dari 

padanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan dengan teliti. 

Masyur Amin (2002:15) menjelaskan bahwa akhlak atau moral 

merupakan pendidikan jiwa, agar pendidikan jiwa seseorang dapat 

bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, 
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seperti rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antar sesama 

manusia, sabar, belas kasihan, pemurah dan sifat-sifat terpuji lainya. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

tingkah laku, budi pekerti yang melekat pada jiwa seseorang untuk 

melakukan suatu hal atau perbuatan yang baik. 

a. Pengabdian kepada orang tua 

Pengabdian kepada orang tua adalah salah satu perilaku yang 

tergolong akhlakulkarimah (akhlak yang mulia). Dengan berbakti 

dan memuliakan serta menghormati ibu bapak adalah kewajiban 

semua anak. 

b. Sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Tuhan. 

Sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Tuhan adalah 

salah satu bagian dari perilaku yang terpuji dan menduduki tempat 

yang utama dalam menentukan kesempurnaan peribadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

(Best,1982:119). Mengatakan penelitian deskriptif ini juga sering disebut 

noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol 

dan manipulasi variabel penelitian. Pada umumnya tujuan utama 

mengunakan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat, 

fakta-fakta yang dihasilkan dapat mencerminkan kesimpulan yang 

sebenarnya. 

3.2. Data dan Sumber Data 

3.2.1. Data 

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut (Subroto 

dalam Al-Ma’ruf, 2009:11) pengertian data yaitu berarti bahwa data itu 

sesuatu yang diketahui atau dianggap, diketahui artinya yang sudah terjadi 

merupakan fakta (bukti). 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data yaitu dimaksudkan semua informasi baik yang 

merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik 

secara kuantitatif ataupun kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah 
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novel SALAMAH  karya Ali Ahmad Baktsir. Warna sampul novel ini 

beerwarna biru langit, terdapat gambar masjid, gambar dua orang tokoh 

utama dan juga terdapat judul novel yaitu SALAMAH, karya Ali Ahmat 

Baktsir, novel ini terdiri dari 208 halaman diterbitkan tahun 2003. Selain itu 

juga novel ini terdiri dari 13 bab, penulis novel ini lahir di Surabaya 1910. 

Alamat dari penerbit yaitu Navila Jl. Pakelmulyo UH V/411 Golo 

Umbulharjo Yogyakarta. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut  

3.3.1. Studi pustaka dilaksanakan untuk menemukan sumber-sumber acuan 

paling utama. Sumber acuan atau sumber pustaka yang dimaksud 

adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

(Arikunto,1998:151). Dalam melakukan studi pustaka pada penelitian 

ini dengan cara mengumpulkan data-data, mempelajari materi kulyah, 

mendatangi perpustakaan dan mencari buku-uku literatur. 

3.3.2. Metode observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang diselidiki yang berupa unsur intrinsik novel 

SALAMAH, karya Ali Ahmad Baktsir yang terdiri dari tema, 

penokohan, alur, latar, dan amanat yang kemudian dipengaruhi untuk 

mencari dan menemukan aspek religiusitas sebagai bahan acuan dalam 

memahmi novel SALAMAH, karya Ali Ahmad Baktsir. metode 

observasi ini diterapkan untuk mempelajari novel “SALAMAH”, 
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pustaka dan dukumentasi dalam rangka menemukan acuan dan data 

yang efektif guna memecahkan masalah. (Arikunto,1998:234). 

3.4. Metode Baca Catat 

 Metode ini digunakan untuk memproleh data dengan cara mencatat 

data-data yang penting kemudian melakukan pembacaan yang menyeluruh. 

Pada penelitian ini metode baca catat digunakan dalam mengumpulkan data 

yang terkait dengan menganalisis unsure intrinsik dan aspek religiusitas 

dalam novel “Salamah” karya Ali Ahmad Baktsir. 

3.5.  Metode Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian.  

Menurut Patton (Meleong,1990:103), Analisis data adalah proses 

pengaturan urutan data, mengoraganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian. Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah unsur 

intrinsik dan aspek religiusitas yaitu akidah, ibdah, ahlak. Pada umumnya 

tujuan utama mengunakan penelitian deskriptif adalah untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek 

yang diteliti secara tepat fakta-fakta yang dihasilkan dapat mencerminkan 

kesimpulan yang sebenarnya.  

Menurut Sugiyono (2004:169) Analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau   

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisi 
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif 

yaitu mengutamakan ke dalam penghayatan terhadap konsep yang sedang 

dikaji secara khusus dan mencari nilai-nilai unsur inrinsik dan aspek religius 

dari keseluruhan isi novel Salamah. Langkah-langkah dalam menganalisis 

data yaitu sebagai berikut : 

1. Membaca dengan teliti novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir secara 

heuristik yakni pembacaan awal sampai akhir cerita secara berurutan 

sehingga ditemukan tokoh problematik yang akan mengungkap demensi 

sosial pengarang dalam novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir. 

2. Pembacaan hermeneutic yankni membaca ulang setelah heuristik 

sehingga akan diketahui demensi sosial pengarang. 

3. Mengambil data unsur intrinsik novel Salamah yang meliputi tema, 

alur/plot, penokohan, latar/setting, sudut pandang, amanat. 

4. Mengambil data unsure intrinsik yaitu demensi sosial yang terefleksi 

dalam novel Salamah. 

5. Menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam novel 

Salamah karya Ali Ahmad Baktsir. 

3.6. Metode Penyaji Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data dapat di sajikan melalui dua cara, yaitu dengan 

mengunakan metode formal dan informal. Metode formal merupakan metode 

penyajian hasil analisis data dengan caara perumusan mengunakan tanda-

tanda atau lambing-lambang Data formal mengunakan symbol-simbol atau 

lambang-lambang. Sedangkan data informal merupakan metode penyajian 

data dengan cara perumusan dengan menggunakn kata-kata biasa, termaksuk 

terminology yang bersifat teknis. (Mahsun, 2011:123). Dalam penelitian ini, 
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penyajian data yang digunakan yaitu data informal dengan menggunakan 

ungkapan bahasa biasa yang terkandung dalam kutipan-kutipan kalimat 

dengan kata-kata biasa. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk penjelasan 

dan pemahaman terhadap data yang di analisis dengan cara menguraikan 

serta mendiskripsikan fakta-fakta yang terdapat dalam data tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Analisis Unsur-unsur Intriksik Novel Salamah Karya Ali Ahmad 

Baktsir 

4.1.1. Tema 

 Novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir bercerita tentang kisah 

percintaan antara Abdurrahman dengan Salamah. Andurrahman adalah 

seorang sufi yang alim dan luas pengetahuannya agamanya. Semua penduduk 

Mekkah sangat menghormati dan menghargainya karna budi pekertinya yang 

santun. Abdurrahman jatuh cinta pada seorang budak wanita yang bernama 

Salamah. Ia bekerja di rumah Abul Wafa’ dan istrinya Ummul Wafa’ namun 

belum juga dikaruniani seorang anak. Hal ini menyebabkan Salamah sudah 

seperti anak kandungnya sendiri. Dan sangat menyayangi Salamah serta 

mendidiknya agar menjadi seorang wanita muslimah soleha. Namun, karena 

keberadaan gedung kesenian yang tidak jauh dari tempat tinggal Abul Wafa’ 

menyebabkan Salamh sangat menyukai lantunan lagu yang di nyanyikan oleh 

penyanyi di gedung kesenian milik Ibnu Suhail. Abul Wafa’ dan para tokoh 

Makkah mulai resah dan takut bila suatu hari nanti semua remaja dan 

penduduk di kota ini akan kenikmatan di dunia dan melupakan kewajibannya 

untuk beibadah ke pada ALLAH. Keresahan took ulama dan Abul Wafa pun 

terlihat sudah sejak banyak pemuda yang datang ke tempat hiburan itu dan 

berhenti menjalankan sholat berjama’ah di masjid seperti yang dilakukan 

mereka sebelumnya. Di samping itu juga cobaan mereka yang dihadapi oleh 

Abul Wafa’ ketika Salamah setiap harinya melantunkan lagu-lagu yang dia 
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dengar dari tempat hiburan milik Ibnu Suhail yang tidak begitu jauh dari 

kediamannya dan sudah tidak tertarik lagi untuk menghafal dan belajar ayat-

ayat suci Al-Qura’an, sehinga pada akhirnya Salamah pun dijualnya 

dikarnakan perasaan kecewa yang mendalam dan k tidak mampu lagi 

mengarahkan Salamah menjadi remaja yang solehah menyebabkan Abul 

Wafa’ dan Ummul Wafa’ bertindak seperti itu. Kini Salamah hidup shejatra 

dengan kehidupan yang mewah dan megah, tidak perlu lagi mengembalakan 

kambing seperti yang ia lakukan selama bekerja di Abul Wafa’. 

Abul wafa’ dan para toko Makkah meminta bantuan ke Abdurrahman 

untuk menemui walikota agar tempat hiburan Ibnu Suhail di tutup dan tidak 

menggangu kehusyukan para penduduk Makkah untuk beibadah ke pada 

ALLAH dan kegiatan lainnya. Dari sejak itulah Abdurrahman mulai 

mengenal Ibnu Suhail dan sering menemuinya di tempat hiburan itu dan 

suatu ketika Abdurrahman mendengar suara merdu dari seorang penyanyi 

yang beernama Salamah yang cantik, angun, dan lemah lembut. Ketika itulah 

Abdurrahman jatuh hati pada Salamah. 

Namun, percintaan keduanya tidak berjalan mulus. Banyak rintangan 

dan hambatan bahkan gunjingan semua orang temtang hubungan yang 

mereka jalin. Keduanya mneyadari bahwa jalinan kasih mereka memiliki 

banyak perbedaan dan tak mungkin dapat besatu. Ketika Ibnu Suhail 

menghadapi cobaan atas hutang yang menjeratnya sehingga seluruh 

kekayaan yang dimiliki harus direlakan untuk disita di pengadilan 

menyebabkan Salamah haarus dijual dengan harga yang cukup tinggi. Ketika 

Abdurrahman mendengarkan berita tersebut, ia merelakan seluruh 

warisannya untuk di jual dan mengumpulkan uang agar dapat membeli 
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Salamah dari tangan Ibnu Suhail. Namun, usahanya terlambat Salamah kini 

sudah menjadi budak Ibnu Rumanah, ketika itu juga perasaan kecewa, patah 

hati dan sedih berkecambuk di relung hatinya. Wanita yang dicintainya kini 

telah pergi jauh dan tak mungkin dapat ketemu lagi. Namun, ia tidak putus 

asa jika suatu hari nanti dapat mengumpulkan uang yang banyak maka ia 

akan mencari Salamah untuk dibeli dan dinikahinya. 

Ibnu Rumanah adalah seorang laki-laki yang sudah tua. Ia habiskan 

tahun-tahun pertamanya untuk berdagang di sekitar Madinah dan Syam. 

Sampai ia bias mengumpulkan kekayaan. Ibnu Rumanah dikenal memiliki 

suara yang bagus, suka menolong, berkemauan kuat dan tekun dalam 

bekerja, dan senang mengumpulkan harta. Salamah melewatkan hari-harinya 

tinggal bersama tuannya yang baru, Ibnu Rumanah di Madinah. Namun hati 

dan pikiranya tertinggal di Makkah bersama tuanya yang baik dan 

kekasihyan Abdurrahman bin Abi Amar. Siang dan malam ia selalu teringat 

pada merka berdua. Terbayang Ibnu Suhail yang kehilangan semua hartanya, 

dan menjadi orang miskin yang tak memiliki rumah, padahal sebelumnya ia 

orang yang sangat kaya raya. Salamah sedih dan merasa kasihan pada lelaki 

baik hati itu. 

Tampaknya Salamah memamang dilahirkan untuk bernyanyi. Seolah 

dari dasar hatinya ada ruara yang selalu mendorong dan mengantar bakatnya 

menuju tingkat kesempurnaan. Penduduk Madinah telah mengetahui 

kemampuan Salamah, namun ia tidak dan menjadi sombong. Sifatnya yang 

rendah hati membuat ia tidak tamak, dan tetap setia dengan tuanya. Karena 

itulah suatu saat mengusulkan pada tuanya agar mengizinnya belajar bermain 

music dan bernyanyi kepada Jamila. Semenjak saat itu Salamah dititipkan 
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pada Jamilah dan belajar memperbaiki kemampuan tarik suara disekolahnya. 

Jamilah yakin dan percaya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, 

Salamah akan mampu mengajarkan beberapa lagu pada murid-murid yang 

lain. Dan keyakinan Jamilah terbukti benar. Kemahiran di bidang seni 

khususnya dalam bernyanyi yang dimiliki Salamah sampai terdengar di 

telinga khalifa di Damaskus dan berkeinginan hendak membelu Salamah dari 

tangan tuannya. Rasa takut melanda jiwa Salamah, jarak yang jauh membuat 

kami semakin menderita. Mana mungkin Abdurrahman sanggup membeliku 

dari tangan Khalifa ? 

Sebelum Salamah dibawa Khalifa ke istananya di Damaskus. Ibnu 

Rumanah memeberikan kesempatan pada Abdurrahman esok paginya untuk 

terakhir kalinya bertemu Salamah. Pada malam hari hawa yang dingin 

menusuk tulang, setiap orang akan menggigil kedinginan bila keluar rumah. 

Namun Abdurrahman tik merasakan hawa dingin itu, ia memohon dan 

menangis pada ALLAH, ruku’ dan sujud, bangkit dan berdoa mengharap 

pada ALLAH, mengadau padaNya dan memohon ampunanNya, memohon 

petunjuk dan hidayah dan meminta perlindungan dari hawa nafsu dan godaan 

syaetan. Abdurrahman lupa akan segalanya saat itu, kecuali Salamah. Ia tak 

mungkin menjadi miliknya di dunia namun ia berharap dapat dipertemukan 

di akhirat kelak. Ketika itu juga Abdurrahman merasa lebih tenang, merasa 

kedekatanya dengan ALLAH memadamkan bara api kemarahan dan 

keputusasaan dalam dadanya. Keesokan harinya Abdurrahman dipertemukan 

dengan Salamah untuk terakhir kalinya, rasa malu menghingapi keduanya. 

Abdurrahman hanya terdiam tersedu melihat Salamah yang berada di 

hadapannya dan hanya mengatakan sepatah kata kepada Salamah untuk 
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menjauhi minum-minuman keras, dan menjaga sholat, berpuasa dan tak lupa 

untuk bershadaqah dan berzakat. Aku akan memohonkan ampunan bagimu, 

dan bershadaqah untukmu. Salamah hanya terdiam tersedu-sedu dan 

menangis mendengar kekasihya berkata seperti itu, dan ia berjanji akan 

mengingat pesan kekasihnya selain itu juga ia akan menjalankan amanat 

yang telah diberikan padanya. Sampailah sudah Salamah untuk 

meninggalkan Madinah dan meninggalkan semua orang yang mengagumi 

dan mencintainya. Salamah melambaikan tangan sebagai penghormatan 

terakhir pada mereka. Pandangan matanya terhenti pada Abdurrahman Ibnu 

Abi Amar yang tengah memandangnya, dan menutupi kesedihanya dengan 

senyum yang bersinar di antara air matanya. Itulah saat terakhir Salamah bias 

menatap Abdurrahman, dan itulah Abdurrahman untuk yang terakhir kalinya 

menatap Salamah. Dan itulah kata-kata yang terakhir yang bias di dengar 

Salamah dari Abdurrahman 

Berdasarkan uraian cerita tersebut disimpulkan bahwa tema dari novel 

Salamah karya Ali Ahmad Baktsir ini adalah kisah percintaan antara seorang 

sufi yang alim, taat beribadah, dan jatuh cinta pada seorang budak wanita 

yang cantik, molek, suaranya merdu. Seperti yang terlihat dalam kutipan 

berikut ini : 

“Abdurrahman menjadi tergila-gila pada Salamah, tumbuh suatu 

kekuatan di hatinya yang tidak bias di kalahkan oleh sepasukan 

tentara perang sekali pun, kekuatan itu hanya dapat ditundukkan 

Salamah. Ia selalu menghayalkan gadis itu siang dan malam. 

Impianya selalu berkelindang, hingga terbawa dalam sholat”. 

(Baktsir, 2003:79). 

 

Seluruh penduduk Makkah akhirnya mengetahui hubunga Al Qos 

dan Salamah. Memang demikian adat istiadat manusia, jalinan cinta 

antara orang alim dengan budak penyanyi menjadi bahan 

pergunjingan, bagai serigala-serigala laper yang terus mencabik-
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cabik tubuh mangsanya hinga tak tersisa sedikitpun. Tidak ada 

kenikmatan bagi mereka selain membicarakan hubungan Al Qos 

dengan Salamah. Memperbincangkan keduanya seolah menjadi obat 

awet muda. (Baktsir,2003:80-81). 

 

Kutipan di atas juga memberikan gambara bahwa jalinan kisah 

percintaan antara seorang sufi yang alim dengan seorang budak wanita yang 

bekerja sebagai penyanyi di tempat hiburan menjadi bahan gunjingan 

dimana-mana. Masyrakat tidak menyetujui jalinan kasih yang mereka 

lakukan dikarnakan penyanyi adalah suatu pekerjaan yang menyesatkan 

dengan lantunan lagu-lagu syaetan yang dibawakan. 

4.1.2. Alur / Plot 

Berdasarkan urutan peristiwanya novel Salamah karya Ali Ahmad 

Baktsir bersifat kronologis atau menggunakan alur maju. Hal itu dapat dilihat 

dari urutan pristiwanya yang diawali dengan perkenalan dan di akhiri dengan 

penyelsaian  

1.  Perkenalan 

  Cerita diawali pada Bab 1 dengan memperkenalkan tokoh 

Abdurrahman seorang pemuda yang shaleh, taat beribadah, penghafal Al-

Qur’an dan tidak pernah melakukan keburukan, selalu rajin ke masjid. Itu 

semua karna didikan dari ibu yang shalihah yang menuntunya sejak kecil 

dengan penuh ketaqwaan dan kepasrahan. Perempuan tua itulah yang 

menanamkan kecintaan untuk mendalami ilmu agama, dan wasiat suami 

tercinta mengginginkan anak tungalnya itu dibesarkan dan dididik agar. 

Seperti yang di gambarkan dalam kutipan berikut : 
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……“Ibu yang shalihah yang menuntunnya sejak kecil dengan 

penuh ketaqwaan dan kepasrahan. Perempuan tua itulah yang telah 

menanamkan kecintaan untuk mendalami ilmu agama. Ayahnya 

Abdullah meninggal ketika Abdurrahman baru berusia dua tahun. 

Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka menggantungkan dari 

harta warisan yang di tinggalkan…(Baktsir 2003:2) 

 

……Dan sang ibu memperhatikan ucapan anaknya itu dengan 

luapan rasa bangga, puas dan sykur. Semua yang dilakukan 

Abdurrahman menginggatkan pada suaminya yang telah meninggal. 

Ia ingat sebelum meninggal Abdullah berwasiat agar anak 

tunggalnya itu di besarkan dan dididik agar menjadi orang alim, 

dan pintar seperti Said Bin Al Musaid Katha bin Abi 

Rabah…(Baktsir, 2003:3) 

 

Kemudian pada Bab 2 diperkenalkan tokoh Salamah seorang 

gadis cantik dan polos bekerja sebagai budak di rumah Abul Wafa’ dan 

istrinya Ummul Wafa’ yang tinggal di Makkah. Selain membereskan 

rumah majikannya, Salamah juga memerah susu kambing dan 

mengembalakn kambing milik tuanya ke padang rumput. Sejak kecil 

Salamah telah lama mengabdikan hidupnya bekerja keras sebagai budak 

mereka. Alaupun Salamah sebagai seorang budak, kasih sayang dan 

perhatian tuanya seperti mendidik anak kandung mereka sendri, mereka 

mengginkan agar Salamah tumbuh dan berkembang menjadi gadis yang , 

sholehah, penurut dan pandai mengaji. Itu semua mereka lakukan karena 

mereka tidak di . seperti di gambarkan pada kutipan berikut. 

 

Sang ibu, melihatnya dengan kesal, ia telah cukup bersabar. 

Dibentaknya gadis itu. Dibungkam mulutnya. Ummul Wafa’ berkata 

“Heh diam, biaskah engkau tidak menari dan bernyanyi disini? 

Ayolah pergi sholat, perah susu kemudian bawa kambing-kambing 

itu ke padang rumput, agar engkau bias pulang sebelum zuhur”. 

Salamah tak ingin menolak perkataan ibunya. Ia segera 

mentaati, dan lalu mengatakan. “Baik ummi, aku sudah turun kok”. 

Ia mengambil mantel dan diletakan dipunggungnya, bersiap-siap 

untuk keluar kamar. Tetapi berat  rasanya untuk tidak 

menyempurnakan tarian dan lagunya tadi. Maka ia pun keluar 

sambil menari-nari dan bernyanyi. (Baktsir 2003:12-13). 
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2. Muncul Konflik 

Konflik mulai muncul pada Bab 3, yaitu ketika Abdul Wafa’ dan 

kedua orang lelaki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh lima tahun 

dan lima puluh tahun. Mereka menunggu Abdurrahman untuk 

membicarakan dan menyelsaikan persoalan yang mulai muncul di 

Makkah. Kejadian itu berawal dari adanya kelompok musik yang telah 

menyebar di kota suci ini dan akan berdampak negative bagi semua 

penduduk. Tempat hiburan dan dan kelompok musik milik Ibnu Suhail 

itu sebaiknya digusur dan dibubarkan dari kota suci ini, kami semua 

mempercayakan padamu untuk menyelsaikan persoalan ini dan 

melaporkan secepatnya ke walikota seperti yang digambarkan kutipan 

berikut ini : 

…..Disebelahnya, dua orang dewasa, sekitar tiga puluh lima 

tahun dan lima puluh tahun usianya, juga telah selsai sholat dan 

berdoa. Ketiga orang ini menunggu Abdurrahman yang sedang 

berdoa dengan khusyuk begitu lama Abdurrahman berdoa. Setelah 

usai ia bangkit dan berjalan menuju orang-orang yang menantinya. 

(Baktsir, 2003:13) 

 

……”Hinga masyrakat Makkah menyebut dirimu dengan Al Qos. 

Bahkan menggangapmu penganti Atha bin Abi Rabiah. Nah, 

bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang akhir-akhir ini muncul 

di antara kita. Apakah engkau sudah tahu, ada sebuah kelompok 

music yang telah menyebar di kota suci ini dan sudah sampai ke 

tetangga kami Ibnu Suhail. Tadi malam dan malam-malam 

sebelumnya, ia menganggu sholatku dan kebatilannya maukah 

engkau mewakili kami menyampaikan hal ini ? sampaikan keberatan 

kami, agar mereka tidak melanjutkan kegiatan maksiat itu, sebab 

pengaruh buruknya menyebar dikalangan pemuda kita.” Pergilah 

pagi ini ke walikota, semoga ia mendengarkan dan menerima mu 

Pinta Abul Wafa’….. (Baktsir,2003:16-17) 

  

Pada kutipan diatas terlihat konflik batin dari took Abul Wafa dan 

dua tokoh pemuda Makkah yang berkeluh kesah tentang isi hati mereka 

pada Abdurrahman dikarnakan tempat hiburan milik Ibnu Suhail yang 

telah menggangu kekhusyukan beribadah mereka dan dapat merusak 

moral iman para remaja dengan lagu kebatilanya. 
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3. Konflik Meningkat 

Konflik meningkat pada cerita ini mulai Bab 5 sampai Bab 8, 

ketika kecintaan Salamah pada music dan menghafal lagu-lagu tersebut 

terus bertambah menyebabkan Ummum Wafa’ dan Abul Wafa’ marah 

dan mengancam budak wanitanay itu. Bila ia tidak mendengarkan 

peringatan tuannya maka Salamah akan dipukul dan akan dijual, 

walaupun mereka sangat menyayangi Salamah sepeti anak kandung 

mereka sendiri dengan mendidiknya agar menjadi wanita solehah, pandai 

mengaji Abul Wafa dan istrinya sangat benci tempat hiburan dan 

kelompok music yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Gambaran 

ini dapat kita lihat pada kutipan berikut : 
 

Namun kebiasaan Salamah tidak pernah berubah. Terus 

bernyanyi, jika di marah, diam sesaat dan diulangi lagi jika 

kemarahan tuannya mereda. Barang kali hal seperti itu terjadi 

hamper setiap hari Salamah menerima cacian dan kemarahan 

tuannya, namun akhirnya majikannya pasrah dan putus asa, segala 

upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan kebiasaan 

Salamah berakhir sia-sia”. 

Abul Wafa’ tidak bias lagi berpikir mencari jalan keluar kecuali 

memutuskan untuk menjual Salamah. Rencana itu ia 

musyawarahkan dengan istrinya. (Baktsir,2003:36-37) 

 

Selanjutnya konflik meningkat juga terlihat ketika Abdurrahman 

mulai jatuh hati dan selalu menghayalkan Salamah, seorang budak wanita 

sekaligus seorang penyanyi. Seperti di gambarkan pada kutipan berikut 

ini. 
 

Abdurrahman menjadi tergila-gila pada Salamah, tumbuh suati 

kekuatan dihatinya yang tidak bisa dikalahkan oleh sepasukan 

tentara perang sekalipun, kekuatan itu hanya dapat di tundukkan 

oleh Salamah. Ia selalu meghayalkan gadis itu siang dan malam. 

Am Impianya selalu berkelindang, hinga terbawa dalam sholat. 

(Baktsir, 2003:79). 

 

Karena tak tahan dengan gunjingan orang-orang yang di dalam 

jiwanya jauh dari rasa kasih, dan memandang cinta hanya sebagai 

nafsu. Abdurrahman akhirnya mengasingkan diri dari tempat-

tempat ramai. Sekarang ia lebih suka menyendiri dan menyepi. Di 

masjid pun ia tidak bisa tahan untuk berlama-lama, selsai sholat ia 

akan bangkit dan pulang, sambil memalingkan kepala, seperti ingin 

menyembunyikan diri agar tidak menambah bahan cerita mereka. 



 
 

35 
 

Dia Cuma beri’tikaf dirumah, dan pergi kerumah Ibnu Suhail. 

(Baktsir,2003:81). 

 

Pada kutipan diatas tergambar konflik batin tokoh Abdurrahman. 

Banyak sekali rintangan-rintangan yang akan di hadapi untuk merejut tali 

kasih bersama gadis pujaanya dan bahkan menginginkan gadis itu 

mendampinginya sampai akhir hayatnya. Salah satu rintangan di antara 

mereka yaitu perbedaan status social dan hujatan masyrakat yang tidak 

menyukai dan menyetujui hubungan mereka, termaksuk diantranya juga 

para sahabat Abdurrahman sendiri. Walaupun demikian tidak membuat 

semangat Abdurrahman surut untuk selalu dekat dan bertemu Salamah 

setiap waktu. 

 

4. Klimaks 

Klimaks dari cerita ini digambarkan dari Bab 9, yaitu ketika 

Abdurrahman mengunjungi teman tuannya yaitu Abul Wafa’ sebanyak 

dua kali untuk mengurangi beban pikirannya karena unjian cinta yang tak 

dapat relakan lagi sehingga ia harus sanggup mendengar dan mendengar 

hujatan dari semua penduduk Makkah dan berharap persoalannya ini 

dapat terselsaikan dengan adanya bantuan saran, nasehat, arahan dari 

Abul Wafa’. Namun, Abul Wafa’ sangat mengecam keras para musisi 

dan pemuja kenikmatan dunia yang dapat merusak para remaja, seperti 

Salamah yang sangat mencintai dan menekuni kesenian khususnya dalma 

bernyanyi. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini : 

 

Abul Wafa’ adalah orang yang sikapnya tegas dan pendirianya 

teguh. Dia tidak pernah menunjukkan sikap lunak terhadap kebatilan, 

ia yakin apa yang sedang terjadi pada diri Abdurrahman dengan 

budak Ibnu Suhail itu merupakan ujian. Ia berpegang teguh pada 

pendirianya bahwa mendengar lagu adalah dosa, tak ada penafsiran 

lain! Dan ALLAH tak akan mengampuni, sampai pendosa itu betul-

betul menjauhkan diri dan tidak menggulanginya lagi. Ia sangat keras 

mempertahankan pendapat dan pindiriannya. Dengan sekuat tenaga 

dan dengan segala cara ia berpikir untuk mengembalikan 

Abdurrahman ke jalan semula. Namun ia lupa, jika antara dia dan 

anak mudah itu terpanit jarak usia yang sangat berbeda. 

(Baktsir,2003:91). 
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Namun yang ia dapati dari Abul Wafa’ hanyalah sikap kaku, tak 

mau tahu. Abdurrahman tidak mersa puas dengan jalan keluar yang 

diberikan. Akhirnya ia berkesimpulan lebih baik tidak mengunjungi 

lelaki tua itu lagi. Apalah guna music yang indah pada orang tuli, apa 

manfaat sahabat jika tak mampu memberi nasehat. Namun kemudian 

ia sadar, sulit mencampakkan persahabatan telah terjalin lama, yang 

dibangun atas dasar ketaqwaan pada ALLAH, dan saling menolong 

dalam kebaikan. (Baktsir,2003:93-94) 

 

Pada puncaknya terlihat pada Bab 10 ketika Salamah akan dijual 

Ibnu Suhail karena terhimpit hutang yang menyebabkan usaha tempat 

hiburannya dan seluruh hartanyapun terkuras di pengadilan. 

Abdurrahman pun gelisah ketakutan, aku akan kehilangan Salamah bila 

aku tidak membantu Abdurrahman menyelsaikan hutang piutang yang 

menghimpit sehinga ia pun menggumpulkan harta bendanya dan 

merelakan menjual seluruh warisan peninggalan kedua orang tuannya 

untuk dapat membeli Salamah untuk dijadikan istrinya. Seperti yang 

digambarkan pada kutipan berikut ini : 

 

Ibnu Suhail menjawab dengan lirih, “bukan aku yang 

menjualnya, Ibnu Abi Amr. Hakim yang telah menjualnya. Engkau 

memiliki hak atas diriku. Hakim memutuskan aku harus segera 

membayar semua hutangku. Mereka telah menyita semua harta 

sehinga tk ada yang tersisa. Mengambil semua yang kumiliki, 

termaksuk rumah yang sekarang aku tinggali”. (Baktsir, 2003:133). 

 

Kini Abdurrahman telah pupus dan kandas jua, segala usaha yang 

dilakukan Abdurrahman selama mengumpulkan seluruh harta yang 

dimilikinya dijadikan pendampinya hidupnya kelak. Hidupnya pun tak 

berarti lagi dikarnakan dambaan hatinya kini semakin jauh dari 

pandangannya dan tidak dapat bertemu lagi seperti sebelumnya. Setelah 

Salamah tinggal di istana tuannya yang baru yakni Ibnu Rummanah di 

Madinah. Segala fasilitas terpenuhi dan jauh lebih baik lagi dari 

kehidupan dimajikanya sebelum. Bakat dan popularitas pun diperoleh 

Salamah selama tinggal dengan Ibnu Rumanah di karnakan ia 
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memperoleh perhatian yang lebih dari budak-budak yang lain. Sehingga 

pada akhirnya Khalifa membeli Salamah dari tangan tuannya di karnakan 

Khalifa sangat menyukai dan tertarik menengar suara Salamah bernyanyi, 

dan ingin membawa Salamah ke istananya di Damaskus. Namun sebelum 

Salamah dibawa oleh utusan dan Khalifah keesokan paginya. Ibnu 

Rumanah membantu Salamah pada malam hari sebelum ia dibawa oleh 

utusan Khalifa, agar dapat di pertemukan untuk yang terkhirkalinya 

denga Abdurrahman dan Ibnu Suhail. Itulah saat terakhir Salamah bisa 

bertemu dan menatap Abdurrahman dan saat terakhir bagi Abdurrahman 

menatap Salamah. 

5. Penyelsaian  

Akhir cerita ini digambarkan yaitu pada Bab 13 dan bagian 

penutup, rasa kehilanggan dan kekecewaan dalam hati Ibnu Suhail lebih-

lebih lagi Abdurrahman memikul beban kesedihan dan kepasrahan akan 

kehilangan Salamah untuk selama-lamanya dikarnakan Khalifah telah 

membeli Salamah dari tangan Ibnu Rumanah dengan harga yang cukup 

tinggi dan akan dibawa oleh utusan dari Khalifa ke istana di Damaskus. 

Semua penduduk Madinah akan kehilangan suara merdu yang selalu 

menghiasi dan menghibur kota Madinah. Seperti yang digambarkan pada 

kutipan berikut ini : 

 

Ia terdiam sebentar, lalu berkata sambil menghapus air matanya 

“Terimaksih untuk kalian semua yang kucintai……. Selamat tinggal 

semuanya! Selamat tinggal penduduk Madinah, para pelindung 

Rasul” (Baktsir,2003:206-207). 

 

Penyelsasian cerita karya Ali Ahmad Baktsir ini bersifat tertutup 

karena tokoh utama telah pergi meninggalkan kota Makkah dan Madinah 

yang telah membesarkan dirinya hingga ia sukses menjadi penyanyi. 
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4.1.3. Latar Setting 

Dalam novel salamah karya Ali Ahmad Baktsir terdapat beberapa jenis 

latar yaitu latar tempat, waktu, suasana dan social. Berikut ini akan 

dipaparkan satu persatu dari jenis-jenis latar tersebut, antara lain seperti 

berikut ini : 

a. Latar Tempat 

Cerita ini terjadi dikawasan kota Makkah yakni di Masjidil Haram, 

padang rumput di bukit gedung kesenian, Masribah sedangkan di kota 

Madinah. Berikut ini akan di paparkan secara rinci latar tempat dalam 

novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir : 

1) Makkah adalah kota suci yang indah, penuh berkah dan pussat tempat 

beribadah bagi semua orang muslim untuk melaksanakan 

kewajibanya paa sang cipta dan menyempurnakan rukun islam, selain 

itu dao yang dipanjatkan akan terkabul. di kota inilah Abdurrahman 

sejak dini hingga menginjak dewasa di besarkan dan dididik ibunya 

untuk menjadi orang pintar, alim dan menuntut ilmu agama bahkan 

menanamkan kecintaan ilmu agama padanya. Seperti yang 

digambarkan pada kutipan ini : 

Dulu jika sore hari, ia kembali ke rumah yang terletak di 

salah satu sudut kota Makkah, lalu duduk dihadapan ibunya, 

membacakan Al-Qur’an dan menjelaskan hadist. Dan sang ibu 

memperhatikan ucapan anaknya itu dengan ucapan rasa 

bangga, puas dan bersyukur. Semua yang dilakukan 

Abdurrahman menggingatkan pada suaminya yang telah 

meninggal ia inggat, sebelum meninggal Abdullah berwasiat 

agar anak tunggalnya itu dibesarkan dan dididik menjadi orang 

alim dan pintar, seperti Sa’id bin Al Musaib, atau Katha bin Abi 

Rabah…..(Baktsir, 2003:3-4) 
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2) Masjidil haram adalah tempat beribadah umat muslim, berbondong-

bondong menunaikan kewajibannya pada sang Khaliq dan segala 

macam soa yang dipanjatkan masing-masing umat muslim akan 

terkabulkan (mustajab). Di tempat inilah Abdurrahman sering 

melakukan sholat 5 waktu dan sholat sunnat lainya, ber’itikaf, 

zikrolloh dan memanjatkan senandung doa. Dari sejak kecil ibunya 

menanamkan kecintaan pad dirinya untuk mencintai Masjidil Haram 

dan senang mengunjungi tempat ini untuk beibadah dan untuk lebih 

dekat dengan sang Khaliq. Seperti yang digambarkan pada kutipan 

berikut ini: 

Karna ketekunan dan kegigihannya, maka belum genap 

berusia sepuluh tahun Abdurrahman sudah dapat menghafal Al-

Qura’an dengan baik. Karena didikan ibunya juga ia mencintai 

Masjidil Haram dan sering beri’itikaf disana sepanjang hari. 

Kecintaan dan ketakwaan itu membuat Abdurahman mampu 

menguasai hadist dan menyergap fiqih dari para ulama. 

(Baktsir,2003:3). 

 

Di Masjidil Haram, setelah sholat shubuh beberapa orang 

lansung pulang ke rumah masing-masing, barangkali ada 

pekerjaan yang harus mereka selsaikan pagi itu. Sebagian 

masih di Masjid, berzkir, membaca Al-Qur’an, melakukan 

tawaf, atau menyimak dan mengikuti halaqoh untuk 

belajar….(Baktsir,2003:14) 

 

3) Gedung kesenian adalah tempat hiburan yang sering dikunjungi oleh 

orang-orang dengan mengenakan pakaian-pakaian yang bagus dan 

warna-warna yang cerah, menampakkan ke agunggan dan tingginya 

setatus social yang memakai. Tempat ini dijadikan untuk 

mendapatkan suatu hiburan dan kenikmatan yang tak terlupakan 

dilengkapi dengan music dan artis-artis cantik dan muda sehingga 

malam yang sepi berubah menjadi hari-hari penuh gairah dengan 
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nyanyian dan music yang rancak, penuh semangat seperti yang 

digambarkan pada kutipan berikut : 

Gedung kesenian Ibnu Suhail sinarnya menawarkan 

kenikmatan yang memancar di seluruh hijaz hingga ke istana 

Khalifah di Syiria. Artis-artis cantik dan terkenal dating ke 

Makkah, menunjukkan kepiawaiang mereka digedung kesenian 

baru ini. Didalam gedung, artis-artis tenar itu di sambut dan 

dielu-elukan penggembarnya. Malam yang sepi berubah 

menjadi hari-hari penuh semangat. (Baktsir,2003:23) 

 

4)  Di padang rumput adalah tanah lapang yang sering dilakukan para 

penggembala untuk mengembalakan kambingnya begitu juga yang 

dilakukan oleh Salamah mengembalakn kambing milik Abul Wafa’ 

sambil bernyanyi. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut 

ini: 

Di padang rumput yang tak yang tak terlalu luas itu, para 

pengembala berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Salamah memilih mengembalakan kambing Abul wafa’ di sudut 

padang. Ia menggiring kambingnya dan bernyanyi….. 

(Baktsir,2003:24-25) 

 

5) Masribah adalah tempat mirip kedi minum yang biasanya Ibnu 

Suhail menjamu para tamunya, para penyanyi, musisi, sastrawan 

berkumpul dan mengobrol santai di tempat tersebut. Selain itu juga 

ditempat ini Salamah dan Abdurrahman betemu dengan 

mencurahkan segala perasaan dihati mereka masing-masing. Seperti 

yang digambarkan pada kutipan berikut : 

 

Terbayang lagi semua peristiwa di Masribah, teringat wajah 
Salamah yang memerah dengan mata yang lembut ketika 

mengatakan “Abdurrahman aku benar-benar mencintaimu”. 

(Baktsir,2003:119). 
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6) Madinah adalah kota tempat Salamah melanjutkan kehidupan yang 

yang baruh dengan Ibnu Rumanah, tuanya yang baru di istana yang 

serba berkecukupan  dan mewah. Bakat bernyanyinya semakin 

terlihat dan banyak perubahannya yang menonjol pada pada 

suaranya. Itu berkat perhatian dari tuannya dan pengajarannya, 

jamilah. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini : 

 

Salamah sempat di Madinah di istana tuanya yang baru, 

Ibnu Rumanah yang tinggal di rumah yang mewah dengan 

segala fasilitasnya. Ibnu Rumanah sudah tahu kemampuan dan 

bakat Salamah di bidang tarik suara. Setelah di coba ternyata 

suaranya sangat senang melihat kemampuan Salamah, dan 

memberinya perhatian lebih besar dari budak-budak yang lain. 

Ibnu Rumanah menggantungkan harapan-harapan yang besar 

padanya (Baktsir,2003:157) 

 

Semenjak ssaat itu Salamh dititipkan pada Jamilah dan 

belajr memperbaiki kemampuan tarik suara di sekolanya. 

Setelah lihat bakat seni yang besar pada diri Salamah. Jamilah 

menyukai dan bangga pada gadis itu, ia diperlakukan lebih baik 

dari murid-murid yang lain……(Baktsir,2003:163) 

 

b. Latar Waktu 

Latar waktu dalam novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir, 

ditemukan ketika Abdurrahman dan para penduduk setempat 

berbondong-bondong pergi untuk menunaikan sholat shubuh  di pagi 

hari tempat Masjidil Haram, ber’itikaf, zikrollah, dan memanjatkan doa 

pada sang Khaliq. seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini :  

 

Di masjidil Haram setelah sholat shubuh, berapa orang 

lansung pulang kerumah masing-masing, barang kali ada 

pekerjaan yang harus mereka selsaikan pagi itu. Sebagian masih 

di Masjid, berzkir, membaca Al-Qur’an, melakukan tawaf, dan 

sebagainya. Salah satu orang-orang yang masih ber’itikaf di 

Masjid yaitu Abdurrahman yang masih duduk sedang 

memanjatkan doa dan berzikrulloh….. (Baktsir,2003:14).  
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Keesokan harinya ketika Salamah mengembalakan kambing di 

siang hari milik tuanya dipadang rumput yang tak begitu luas. 

(Baktsir,2003:24-25) 

 

Hari berganti hari dan Salamah pun sering bertemu dengan 

hakim di padang rumput dan bukit saat mereka mengembala 

kambing di siang hari milik tuanya sehinga menyebabkan Salamah 

selalu terlambat pulang. (Baktsir,2003:35-36) 

 

Ibnu Suhail terpaksa menjaul Salamah dalam waktu yang 

cepat tanpa sepengethuan Abdurrahman, dikarnakan Ibnu Suhail 

terlilit hutang dalam jumlah yang cukup besar dan ia harus 

melunasi hutang-hutang tersebut di pengadilan sebelum jatyh 

tempo yang sudah ditentukan Hakim pengadilan. 

(Baktsir,2003:133) 

 

Ia menyempatkan waktu untuk belajar bernyanyi, bermain 

music, sampai mahir. (Baktsir,2003:157) 

 

Ibnu Rumanah memberikan kesempatan pada Abdurrahman 

esok paginya menjelang kepergian Salamah untuk bertemu yang 

terakhir kalinya. Pada malam hari hawa yang dinggi menusuk 

tulang, setiap orang akan mengigil kedinginan jika keluar rumah. 

(Ali Ahmad Baktsir,2003:197) 

 

Keesokan harinya detik-detik kepergian Salamah, keduanya  

akhirnya di pertemukan di rungan yang khusus tak ada orang yang 

mengusik pembicaraan mereka. (Baktsir,2003:202-203) 

 

c. Latar Suasana 

Latar suasana ditemukan ketika Abdurrahman terbangun dari 

tidurnya karna mendengar suara azan shubuh dan ia pun bergegas untuk 

pergi melaksanakan kewajibanya pada sang Khaliq meskipun dengan 

mata ynag terkantuk-kantuk. Seperti yang terlihat pad kutipan berikut 

ini: 

Abdurrahman terbangun diujung malam yang dingin, azan 

shubuh menyentak telinga dan mengugah kesadaranya. Disudut 

jendela yang kecil, ia menatap cakrawala yang membentang, bumi 

masih lelap, kegelapan malam masih berdiri kokoh. Ia segra 

bangkit dan beranjak untuk menunaikan sholat shubuh berjama’ah 

di masjid. (Baktsir,2003:1) 
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Latar suasana juga dapat ditemukan ketika Salamah pergi 

mengembalakan kambing milik tuannya di padang rumput dengan 

riangnya tanpa disadarinya ada seorang pemuda yang diam-diam 

memperhatikannya dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat pemuda 

itu mengembalakan kambing milik tuannya juga. Seperti yang 

digambarkan dalam kutipan berikut ini: 

 

Salamah pun mengulangi kebiasaannya melantunkan lagu itu 

lagi sehinga tanpa di sadarinya ada seorang pemuda 

mendengarnya bernyanyi dan sorak mengatakan, “suaramu 

merdu” Salamah pun terkejut dan tidak menduga ada orang 

dibelakangnya yang telah lama memperhatikanya. 

(Baktsir,2003:24-25) 

 

Selain latar suasana yang ditemukan pada kutipan di atas, ada juga 

latar suasan yang dapat ditemukan dalam kutipan berikut: 

 

Luapan emosi yang tak terkendali menyebabkan Abul Wafa’ 

dan istrinya merekan budak kesayangannya untuk dijual ke Ibnu 

Sauhail. (Baktsir,2003:44-45) 

 

Tiba-tiba Abdurrahman mendengar suara perempuan bernyanyi 

yang membuatnya merinding dan seketika itu juga Ibnu Sahail 

memangilnya untuk masuk, Abdurrahman menolak ajakan tersebut 

namun Ibnu Suhail yang telah mempermalukannya di hadapan para 

tamunya yang berdatangan,rasa merinding itu hilang seketika itu 

jua karena hatinya dipenuhi ras kesal pada Ibnu Suhail. 

(Baktsir,2003:52-54) 

 

Pandangan mata terhenti pada Abdurrahman Ibnu Abi Amr 

yang tengah memandangnya dan menutupi kesedihan dengan 

senyum yang bersinar diantara matanya. (Baktsir,2003:208) 

 
 

d. Latar sosial 

Latar soisal ditemukan pada kutipan berikut : 
 

 Miskipun ia periang, namun ia mendirikan sholat 

berjama’ah di masjid tidak pernah meningalkanya sedikitpun, 

penyayang pada orang-orang miskin, secara diam-diam ia 

berhadaqah. Tidak sepeti pandangan masyarakat tentang jati 

dirinya yang selalu di angap buruk, jahat dan perusak moral 
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pemuda pemudi di Makkah karna tempat hiuran yang di bangunya 

itu. (Baktsir,2003:126) 

 

Seruluh penduduk Makkah mengetahui hubungan kasih antara 

Al Qos dan Salamah. Karna tak tahan dengan gunjingan seluruh 

penduduk Makkah yang di dalam jiwanya jauh dari rasa kasih dan 

memandang cinta hanya sebagai nafsu, Abdurrahman 

mengasingkan dirinya dari keramaian, ia pun tak tahan berlama-

lama di masjid. Ia cuman britikap di rumah dan pergi ke rumah 

Ibnu Suhail. (Baktsir,2003:122-123) 

 

Abul Wafa adalah orang yang sikapnya keras, tegas dan 

pendiriannya teguh bahwa mendengarkan lagu adalah dosa, dan 

mengancam keras para musisi dan pemuja kenikmatan dunia 

bahkan melaporkan mereka ke walikota, dan beerharap walikota 

mengeluarkan mereka dari Makkah agar tidak merusak anak-anak 

muda di Makkah. (Baktsir,2003:91) 

 

Penduduk Madinah telah mengetahui kemampuan Salamah 

namun ia tidak menjadi sombong. Sifat yang rendah hati membuat 

ia tidak tamak dan tetap setia pada tuanya. Karena itulah Ibnu 

Rumanah mengirim Salamah sekolah dan dititipkan pada Jamilah 

untuk belajar musik dan mengasah bakat. (Baktsir,2003:160) 

 

Pada kutipan diatas terlihat status social daalm masyrakat yaitu di 

negeri Arab mendengarkan sebuah lagu adalah dosa, hanya kenikmatan 

sesaat didunia dan bias menyesaatkan bahkan seorang penyanyi diangap 

sebagai pekerjaan yang hina dan mampu menjerumuskan manusia pada 

jurang kehancuran. Sehingga jalinan kasih seorang sufi yang alim 

dengan seorang budak wanita sekaligus seorang penyanyi mendapat 

tantangan yang keras dari semua penduduk Makkah. Pandangan mereka 

cinta yang di jalin keduanya nafsu semata dan tidak sepantasnya seorang 

sufi yang alim, menjalin hubungan cinta dengan seorang budak wanita 

yang bekerja sebagai penyanyi ditempat hiburan. Ini akan berdampak 

besar bagi Al Qos bahkan masyarakat luas yang sangat menyeganinya 

dan menghormati keperibadian dan akhlakul kharimahnya. 
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4.1.4. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan 

merupakan watak yang dimiliki oleh pelaku seperti yang ditemukan dalam 

cerita novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir ini terdapt beberapa tokoh 

dan watak tokoh. 

Tokoh yang sering muncul dan memiliki peran penting dalam cerita 

disebut sebagai tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita adalah 

Abdurrahman dan Salamah seperti yang terlihat di sampul novel. Sedangkan 

tokoh yang sangat membantu peranan tokoh utama yang biasanya disebut 

tokoh pembantu di antaranya ibu Abdirrahman, Abul Wafa’, Ummul Wafa’, 

Ibnu Suhail dan Ibnu Rumanah. 

Berikut ini akan dipaparkan para tokoh novel Salamah karya Ali 

Ahmad Baktsir beserta perwatakanya. 

a. Tokoh Abdurrahman 

Tokoh Abdurrahman berperan sebagai tokoh utama atau 

digambarkan sebagai seorang laki-laki yang alim, pintar, taat beribadah, 

penurut pada orang tua. Dengan ketekunan dan kegigihan menekuni dan 

mendalami ilmu agama belum genap sepuluh tahun tokoh Abdurrahman 

sudah menguasai ilmu agama dan menhafal Al-Qur’an dengan baik dan 

fasih. Itu semua karena didikan ibunya yang shalihah dan wasiat 

suaminya. Abdullah yakni ayah Abdurrahman sangat menharapkan putra 

tunggalnya dapt menjadi pemuda yang sholeh dan alim seperti Khatha 

bin Abi Rabah atau Said Al Musaib. Seperti yang digambarkan dalm 

kutipan beriku: 
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Ibu yang sholihah yang menuntunnya sejakl kecil dengan 

ketekwaan dan kepasrahan. Perempuan tua itulah yang telah 

menanamkan kecintaan untuk mendalami ilmu agama. Sebelum 

meninggal Abdullah werwasiat agar anak tunggalnya itu dibesar dan 

dididik menjadi orang alim daan pintar. 

……sekarang ia bisa menyaksikan sang anak tumbuh menjadi 

pemuda ynag hebat dan tauladan di Makkah dalam fiqih dan ibadah. 

Sehingga orang-orang memanggilnya Al Qos, orang yang sholeh dan 

pandai dalam ilmu agama. (Baktsir,2003:2-3) 

 

 

Jenis watak tokoh Abdurrahman adalah bwrwatak datar, yang 

digambarkan sebagai seorang laki-laki yang penurut kepada kedua orang 

tuanya, sabar dan mulia hati. Ia tidak pernah melakukan keburukan atau 

pun yang dilarang Tuhan sehingga ia disegani dan ihormati semua 

penduduk Makkah. Selanjutnya di tengah keseriusan dan ketekunannya 

dalm bersyiar di kota suci Makkah dan mendalami ilmu agama, tokoh  

Abdurrahman menghadapi sebuah ujian yang sangat besar yang 

menghalangi pikiran serta mengundang seaksi protesan masyarskat 

Makkah akan sikap dan keputusannya untuk mencintai seorang budak 

wanita sekaligus berprofesi sebagai seorang penyanyi ditempat hiburan 

milik Ibnu Suhail. Hal ini terlihat pad kutipan berikut ini: 

 

…….Dia menjadi buah bibir yang manis bagi penduduk Makkah. 

Hanya orang yang memperlajari hadist dari pemuda Al Qos dan 

mereka senang meminta fatwa atau petunjut darinya. Ia menjadi 

terkenal penduduk di kota Makkah sering mengucapkan namanya. 

Para wanita berdoa agar anaknya tumbuh sepeti Al Qos dan para 

ayah berharap pada ALLAH agar dikaruniani anak seperti 

Abdurrahman. ( Baktsir,2003:4) 

 

Hati Abul Wafa menjadi panas dan meledak marah. “Celakalah 

perempuan ini ! ” tiba-tiba ketakutan Abdurrahman menyatu 

takutnya hilang dengan mantap berkata, “jangan Abul Wafa”. 

Biarkan gadis itu menyanyikna bait-bait syair yang mengalir di 

mulut puluhan gadis dan anak muda di lorong dan jalan-jalan di 

kota Makkah. (Baktsir,2003:86) 
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Teknik penampilan tokoh Abdurrahman mengunakan teknik analitis 

karena pelukis cerita dilakukan dengan cara lansung yaitu dengan 

mendiskripsikan peran dan watak tokoh. Tokoh Abdurrahman berperan 

sebagai tokoh utama (Protagonis). 

 

b. Tokoh Salamah 

Salamah berperan sebagai budak wanita  sekaligus seorang penyanyi 

yang cantik dengan suara yang merdu, polos, dan penurut pada 

majikannya (tuanya). Sebelum ia menjadi seorang penyanyi yang 

terkeanal dan tinggal besama Ibnu Suhail, majikannya yang baru 

sebelumnya Salamah di besarkan dan dididik menjadi gadis sahalihah 

seperti anak kandung sendiri oleh Abul Wafa’ serta istrinya Ummul 

Wafa’ , namun dikarnakan Salamah lebih mendengarkan lagu menyebab 

ia dijual tuannya ke tanggan Ibnu Suhail. Seperti yang digambarkan 

dalam kutipan berikut ini: 

 

Ia tidak fasih membaca surar itu dan umul wafa’ menegurnya 

“Sudah kukatakan berkali-kali jangan engkau membaca Al-Qur’an 

dengan cara seperti tadi”. 

Salamah tersinggung dan marah. “dengan cara bagai mana 

aku harus membacanya ? Demi ALLAH, aku sudah memenuhi apa 

yang kalian ingikan, tak tahu lagi bagai mana cara memuaskan 

kalian ?”. (Baktsir,2003:4) 

 

Kehidupan Salamah kini telah berubah dan tidak lagi ia 

memerah susu dan mengembalakan kambing maupun memasak. 

Tuanyan sangat menaruh perhatian akan bakat menyanyi yang 

yang dimiliki budaknya itu dengan suara yang sangat memikat hati 

semua orang yang mendengar dan setiap harinya ia menghibur 

para penyanyi, musisi dan satrawan dari berbagai kalangan. 

(Baktsir,2003:4647) 
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Jenis watak tokoh Salamah adalan berwatak datar, yang digambarkan 

sebagai seorang wanita yang sabar, penurut pada tuanya, tidak sombong 

meskipun ia menjadi seoraang penyanyi yang terkenal di Makkah sampai 

ke Madinah. Walaupun ia di hina dan di hujat semua penduduk Makkah 

karena telah mencintai Abdurrahman seoarang sufi yang alim daan 

panutan bagi semua penduduk Makkah, tidak membuat hatinya 

membenci orang-rang yang telah menghinanya itu. Hal ini dapt terlihat 

dalm kutipan berikut ini: 

…… Hati Salamah terbuai oleh alunan simponi yang dimainkan 

oleh tatapan mata Abdurahman. Salamah tidak ingin membiarkan 

dirinya terus terbuai oleh bentanggan laut khayal segera ia 

menguasl diri dan bernyanyi. (Baktsir,2003:76) 

 

……Memang demikian adat istiadat manusia, jalinan cinta 

antara orang alim dan budak penyanyi menjadi bahan 

pergunjinggan, bagai serigala-serigala lapar yang terus mencabik-

cabik tubuh mangsanya hingga tak tersisa sedikitpun. 

(Baktsir,2003:80) 

 

Teknik penampilan tokoh Salamah mengunakan teknik analitis 

karena penulis tokoh cerita dilakukan secar lansung yaitu dengan 

mendiskripsikan peran dan watak tokoh. Tokoh Salamah berperan 

sebagai tokoh utama (Protagonis) 

c. Tokoh ibu Abdurrahman 

tokoh ibu Abdurrahman yang berperan atau digambarkan sebagai 

seorang ibu yang sholihah yang sangat taat beribadah, patuh terhadp 

suaminya dan snagat mencintai putra tunggalnya dengan penuh kasih 

sayang dlam mengasuh, mendidik dan menbesarkanya, sehingga ia 

menjadi seorang pemuda yang ali seperti yang diwasiatkan suaminya. 
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Abdullah yakni Ayahnya Abdurrahman. Seperti yang digambarkan pada 

kutipan berikut ini: 

Ibunya yang shalihah yang menuntunnya sejak kecil dengan 

penuh keteqwaan dan kepasrahan. Perempuan tua itulah yang 

menamkan kecintaan untuk mendalami ilmu agama. Ayahnnya, 

Abdullah meninggal ketika Abdurrahman berusia dua tahun. 

Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka mengantukan dari 

harta warisan yang ditinggalkan Abdullah. (Baktsir,2003:2) 

 

Jenis watak ibu Abdurrahman adalah berwatak datar, ia digambarkan 

sebagai seorang ibu yang lemah lembut, shalihah, sangat menyayangi 

anaknya dan sangat patuh terhadap suaminya. Sehingga harapan dan 

impian (wasiat) suaminya telah dijalankannya dengan baik dan telah 

terwujud pula bahwa putra tunggalnya menjadi seorang pemuda yang 

alim, pintar dalm ilmu agama dan mampu menhafal Al-Qur’an dengan 

fasih. Selanjutnya teknik penampilan tokoh ibu Abdurrahman yang 

digunakan teknik analitis karena penulisan tokoh cerita dilakukan secara 

lansung yaitu dengan mendiskripsikan peran dan watak tokoh. Tokoh 

ibu Abdurrahmman berperan sebagai tokoh pembantu (protagonis). 

Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini: 

 

…..Dan sang ibu memperhatikan ucapan anaknya dengan 

luapan rasa bangga, puas dan syukur. Semua yang dilakukan 

Abdurrahman mengingatkan pada suaminya yang telah 

meninggal. Ia ingat, sebelum mneninggal Abdullah berwasiat agar 

anak tunggalnya itu dibesarkan dan dididik agar menjadi orng 

alim dan pintar seperti Said bin Al Musaib atau Katha bin Abi 

Rabah. (Baktsir,2003:3) 
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Karena ketekunan dan kegigihan maka belum genap berusia  

sepuluh tahun Abdurrahman dapat menghafal Al-Qur’an dengan 

baik karena didikan ibunya juga ia mencintai Masjidil Haram dan 

senang ber’itikaf disana sepanjang hari. (Baktsir,2003:3) 

 

d. Tokoh Abul Wafa’ 

Abul Wafa’ berperan dan digambarkan sebagai seorang laki-laki 

yang tegas, keras, dan memiliki pendirian teguh pada ajaran agama yang 

dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Wataknya yang keras, taat 

beribadah dan sangat disiplin dalam segala hal dikarenkan sejak dini ia 

bekerja keras berdagang ketika ia baru berusia dua tahun karen tampaan 

itu ia memperoleh kekayaan yang melimpah ruah namun kekayaannya 

itu tidak berarti karna situasi sulit dank eras itu sehingga ia menjadi 

seorang yang kejam baik pda dirinya sendiri dan pada keluarganya. Ia 

pun dikenal sebagi pemberontak yang tidak menyukai seorang penyanyi, 

karena itu adalah pekerjaan yang hina dan lebih-lebih lagi jika 

mendengarkan lagu adalah dosa. Itulah sebabnya anak kesayangannya 

sekaaligus budak wanitanya yang sangat mencintai music terpaksa 

dijualkan ke tangan Ibnu Suhail pemilik tempat hiburan yang tidak 

begitu jauh dari tempat tinggal Abul Wafa’. Seperti yang digambarkan 

pada kutipan berikut ini: 

Abul Wafa’ mendekati Salamah dan berkata “Anakku, jika 

setan mengginkan engkau hanya untuk bernyanyi, maka 

bernyanyilah dengan kata-kata para penyair sesat ?. Tapia was, 

jangan lakukan itu dengan firman Tuhan, dengar tidak ? ” 
(Baktsir,2003:44) 

 

Ia mengecam keras para musis dan para pemuja kenikmatan 

dunia, bahkan ia melaporkan mereka ke walikota dan berharap 

walikota bersedia mengeluarkan mereka dari Makkah agar tidak 

merusak anak-anak muda…..(Baktsir,2003:92) 
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Jenis watak tokoh Abul Wafa’ adalah berwatak datar. Selanjutnya 

teknik penampilan tokoh Abul Wafa’ yang digunakam adalah teknik 

analitis karena pelukisan tokoh cerita dilakukan secara lansung yaitu 

dengan mendiskripsikan peran dan watak tokoh. Tokoh Abul Wafa’ 

berperan sebagai tokoh pembantu (antagonis) 

e.  Tokoh Ummul Wafa’ 

Tokoh Ummul Wafa’ berperan atau digambarkan sebagai seorang 

istri atau seorang ibu yang shalihah, penyayang, disiplin, penurut pada 

suami dan berpendirian teguh daalam menjalani syariah agama. Ia 

beserta suaminya Abul Wafa’ tidak setuju dengan keberadaan tempat 

hiburan milik Ibnu Suhail, para musis dan pemuja kenikmatan dunia. 

Seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini: 

 

“Bacalah yang gampang, jika ayah mu mendengar, ia kan 

senang. Demi ALLAH, andai dia datang dengan riang lalu 

mendengarmu, juga perilaku karena tak mampu mencegahmu 

dari perbuatan saat ini”. (Baktsir,2003:40) 

 

Jenis watak Ummul Wafa’ adalah berwatak datar, karena dari awal 

hingga akhir cerita tidak terjadi perubahan perubahan pada watak tokoh 

Ummul Wafa’. Sedangkan teknik penampilan tokoh Ummul Wafa’ yang 

digunakan yaitu teknik analisi karena pelukis tokoh cerita dilakukan 

secara lansung dengan mendiskripsikan peran dan watak tokoh Ummul 

Wafa’ berperan sebagai tokoh pembantu (protagonis). Seperti yang 

terlihat pada kutipan berikut: 
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Sang ibu mulai marah, “Engkau dilarang melntunkan lagu 

setan, apakah engkau tidak jera dengan hukuman dari ayahmu 

?”. Tanya sang ibu. 

Dapatkah surat-surat Al Qur’an yang ku ajarkan pada mu 

engkau lantunkan sebagai ganti nyanyian sesat ini ? kata sang 

ibu. (Baktsir,2003:40) 

 

Ummul wafa’ mulai binggung, tak dapat berbuat apa-apa lagi 

dengan gadis itu. Lebih baik baginya untuk membiarkan gadis itu 

melantunkan apa saja dari Al Qur’an…..(Baktsir,2003:42) 
 

f. Tokoh Ibnu Suhail 

Tokoh Ibnu Suhai berperan sebagai laki-laki yang bekerja keras dan 

memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan sangat menrti setiap maslah 

yang bakt yang dimiliki para budaknya, termaksuk budaknya yang 

bernama Salamah yang sangat berbakat dalam bidang bernyanyi. Seperti 

yang di gambarkan pada kutipan berikut ini: 

 

……Salamah belajar dengan para musisi dan sastrawan 

untuk mengasah bakat bernyanyinya ketika bersama tuanya yang 

baru Ibnu Suhail….(Baksir,2003:16) 

 

Jenis watak Ibnu Suhail adalah berwatak datar, karena dari awal 

sampai akhir cerita tidak mengalami perubahan watak. Watak Ibnu 

suhail adalah seorang laki-laki yang dermawan, periang, selalu 

mendirikan sholat berjama’ah dan suka menolong orang miskin dengan 

membuka lapangan kerja di tempat hiburan miliknya, bagi mereka yang 

kurang mampu yang membutuhkan mata pencaharian untuk kalangan 

hidup mereka. Walaupun akan berdampak fatal dikarenakan perotesan 

seluruh lapisan masyarakat di kota Makkah. Namun Ibnu Suhail tidak 

menghiraukan hal itu. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini: 
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“Ibnu Suhail aku mempunyai kewajiban untuk mengingatkan 

mu. Abul Wafa’ mengadu pada ku bahwa kegiatan hiburanmu 

telah mengganggunya, sejak engkau telah membuka tempat 

hiburan ini ia tidak bias sholat dengan khusuk akanpun membaca 

Al Qur’an dengan tartil. suara bising dari masribahmu telah 

membuatnya cemas”. 

…..”Maafkan aku, aku tidak snaggup melakukanya Ibnu 

Suhail Abi Amar, aku ingin merenguk kenikmatanya kehidupan. 

Siapakah yang sanggup hidup tanpa kenikmatan ?. Ah Al Qos, 

aku merasa tidak lagi membutuhkan kekayaan ini, namun aku 

memerlukan kebahagian”. (Baktsir,2003:54-55) 

 

……Ibnu Suhail selalu menjauhakan diri dari keramain dalam 

hatinya dengan iman. Ia selalu mendirikan sholat dan hamper 

tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjama’ah di 

masjid. Jika bulan Ramadhan tiba. Ia hentikan segala kegiatan 

itu dan menghkusukan diri untuk beribadah dan bershadakah, ia 

orang penyayang pada orang-orang miskin dan orang yang 

membutuhkan. Ia lebih banyak berpikir pada mereka secara 

diam-diam dari pada cara tebuka. (Baktsir, 2003:126-127) 

 

Selanjutnya teknik penampilan yang digunakan tokoh Ibnu Suhail 

adalah teknik analitis karena pelukisan tokoh cerita yang dilakukan 

secara lansung yaitu dengan mendiskripsikan peran dan watak tokoh. 

Tokoh Ibnu Suhail berperan sebagai tokoh pembantu (protagonis) 

g. Tokoh Ibnu Rumanah 

Tokoh Ibnu Rumanah yang berperan atau digambarkan sebagai 

seorang laki-laki yang tak mudah lagi, pandai menyanyi dan memiliki 

suara yang merdu. Ia seorang pekerja keras dan berdagang sampai bias 

mengumpulkan kekayaan, majikan yang mengerti kemampuan yang 

dimiliki pada masing-masing budaknya dan baik hati pada semua 

budaknya, termaksuk salah satu diantara budaknya yang yakni Salamah 

mendapatkan perhatian yang lebih untuk mengasah terus kemampuan 

vokalnya. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini : 
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….Ibnu Rumanah Sudah mengetahui kemampuan dan bakat 

Salamah dibidang tarik suara. Setelah di coba ternyata suaranya lebih 

bagus dari budak-budak yang lain dan memberikan perhatian yang 

lebih besar pada Salamah dari budak-budaknya yang lain. Ibnu 

Rumanah mengantungkan harapan besar padanya. (Baktsir,2003:157) 

 

Jenis watak Ibnu Rumanah adalah berwatak datar, Karen dari awal 

sampai akhir cerita tidak mengalami perubahan watak. Sedangkan watak 

tokoh Ibnu Rumanah yaitu seorang majikan yang pekerja keras, tekun, 

suka menolong, pandai menyanyi. Ia dulunya seorang pedagang yang 

tekun dan pejerja jeras sehingga ia bias mengumpulkan harta yang 

berlimpah ruah. Namun, kini ia lebih menekuni bidang seni vocal 

dengan membeli budak-budak dan melatih hinga mahir setelah itu 

menjual dengan harga yang tinggi. Selanjutnya teknik penampilan yang 

digambarkan tokoh Ibnu Rumanah adalah teknik analitis dikarnakan 

pelukisan tokoh cerita di lakukan secara lansung yaitu dengan 

mendiskripsikan peran dan watak tokoh. Tokoh Ibnu Rumanah berperan 

sebagai tokoh pembantu. (protagonis). 

4.1.5.  Amanat 

Amanat yang ingin di sampaikan pengarang melalui novel SALAMAH 

karya Ali Ahmad Baktsir ini mengandung pesan moral yaitu secara tidak 

sadar manusia telah menjaga jarak dengan Tuhan melalui doa-doa yang 

dipanjatkan melalui ibadah ritual yang khusyuk dilakukan. Bahkan mereka 

menganggap Tuhan tidak berhubungan dengan manusia. Permasalahan 

seperti itu biasa kita lihat dari sikap egois para pemeluk agama, mereka 

mengukur semua hal dari dirinya. 
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Sikap egois yang penting telah melaksanakan kewajiban dan terhindar 

dari dosa. Itu lah yang membuat umat islam masih terpuruk. Karena gagal 

melihat perubahan hanya sedikit umat islam yang mau menyikapi perubahan 

dengan memikirkan keefektipitas ibadah ritualnya untuk kesejahteraan 

umat. 

Dengan mencintai manusia mau memahami keadaan mereka dan 

bersedia berdialog dengan mereka akan semakin mendekatkan manusia itu 

pada Tuhan. Bahkan manusia adalah mahluk Tuhan, tanda-tanda kekuasaan-

Nya. Oleh sebab itu untuk mendekati Tuhan, manusia perlu memikirkan 

manusia lain. Melalui tokoh Abdurrahman dalam novel ini pengarang 

mencoba menyampaikan maksud gagasanya itu. 

Tokoh Abdurrhaman yang digambarkan dalam novel ini yakni seorang 

sufi yang alim, pintar dan menjadi panutan yang disegani oleh seluruh 

lapisan masyarakat di kota Makkah. Abdurrahman berjuang keras untuk 

merubah pandangan penduduk Makkah mengenai jika mendengarkan music 

maupun melagukanya, bukanlah hal yang di haramkan begitu juga 

mengagumi kecaantikan seorang wanita dan janganlah membedakan tingkat 

status social dikarnakan tidak diperbolehkan dalam agama. 

Amanat yang di simpulkan penulis dalam cerita novel SALAMAH ini, 

mengenai seorang pemuda yang patuh dan berbakti ke pada orang tuanya. 

Selalu ingat apa yang di ajarkan orang tuanya untuk taat beribadah, dan 

seorang yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup yang begitu sulit ketika 

di tingalkan orang yang di sayanginya. 
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4.2.  Aspek Religiusitas novel SALAMAH karya Ali Ahmad Baktsir. 

Dalam novel ini terkandung aspek religiusitas yakni meliputi : Akidah, 

Ibadah dan Ahlak tokoh Abdurrahman. Dan untuk lebih jelasnya maka aspek 

tersebut akan di uraikan berikut ini : 

Amanat yang di simpulkan dalam cerita novel SALAMAH ini. 

pengabdian pada orang tua sangat dijunjung tinggi, jangan pernah melawan kedua 

orang tua, serta sabar dan tawakkal di saat datang cobaan, pasrahkan semua itu pada 

tuhan dengan hati yang ikhlas, tawakal dan mengambil hikmah dari semua apa yang 

kita alami. Karena Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan 

umatnya. 

4.2.1 Akidah 

 Aspek akidah tokoh Abdurrahman yang terdapat dalam novel 

salamah yaitu ketauhidan dan iman kepada takdir. 

a. Ketauhidan 

Berangkat dari latar belakang Abdurrahman yang dibesarkan pada 

lingkungan keluarga yang taat beribadah serta ketekunan dan 

kegigihannya menuntut ilmu di bidang agama menjadikan ia tumbuh 

menjadi seorang pemuda yang pintar, alim, taat beribadah serta jadi 

panutan bagi seluruh lapisan masyrakat di kota Makkah. Hal ini dapat kita 

lihat ketekunan dan kesolehannya di bidang agama, ia tidak pernah 

meninggalkan kewajibanya untuk menunaikan sholat lima waktu secara 

berjama’ah di Masjid Haram dan ber’itikaf. Seperti yang terlihat pada 

kutipan berikut ini: 
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Karna ketekunan dan kegigihanya, maka belum genap berusia 

sepuluh tahun Abdurrahman sudah dapt menghafal Al Qur’an 

dengan baik, karena didikan ibunya juga ia mencintai Masjidil 

Haram dan senang ber’itikaf sepanjamg hari. Kecerdasan dan 

ketakwaannya itu membuat Abdurrahman mampu menguasai hadist 

dan menyerap fiqh dari para ulama. (Baktsir,2003:3). 

 

b. Iman terhadap Takdir 

Dalam novel ini digambarkan bahwa jodoh, rezki dan maut. Tuhanlah 

yang mengatur sedangkan manusia hanya mempunyai kewajiban untuk 

berusaha dan berdoa seperti halnya yang menimpa tokoh Abdurrahman 

miskipun pada dasrnya ia berasal dari keluarga yang sederhana dan 

memiliki sahabat yang bernam Abul Wafa’ yang sangat fanatic dan masih 

memegang teguh aliran para ulam terdahulu dan para Nabi dan Rasul. 

Tetapi takdir tuhan mempertemukan Abdurrahman dengan seorang laki-

laki yang tak mudah lagi yang bernama Ibnu Suhail yang dulunya menjadi 

musuh Abdurrahman beserta kawan tuanya yakni Abul Wafa’ yang terus 

melarang menentang dan menghalangi usaha tempat hiburan milik Ibnu 

Suhail. Akan tetapi Abdurrahman kini menjalin persahabatanya 

dengannya sehingga tak berlansung lama Abdurrahman di perkenalkan 

dengan budak wanitanya yang cantik sekaligus sebagai penyanyi ditempat 

hiburan itu. Untuk kali pertama Abdurrahman meraskan cinta pada lawan 

jenis, perasaan itu semakin dalam. Namun, apa yang diharapkan dan 

impikan tidak berjalan mulus, banyak rintangan dan hambatan untuk 

mereka bersatu seperti adanya perbedaan tingkat status social, hujatan, 

protesan dari semua lapisan masyarakat Makkah. Karna tak tahan akan 

gunjingan orang-orang ia pun mengasingkan diri dari tempat-tempat 

ramai. Sehinga pada akhirnya merekapun tepisah, kini budak wanita itu 
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milik Khalifah di Damakus Madinah. Seperti yang di gambarkan pada 

kutipan berikut ini: 

….Perempuan tua itulah yang menanamkan keintaannya untuk 

mendalami ilmu agama ayahnya. Abdullah meninggal ketika 

Abdurrahman berusia dua tahun. Untuk mencukupi kebutuhan 

hidup, mereka mengantukan dari harta warisan yang ditinggalkan 

Abdullah….(Baktsir,2003:2) 

 

Ibnu suahail aku mempunyai kewajiban untuk 

menginggatkanmu, Abul wafa “mengadu pada ku bahwa kegiatan 

hiburan mu mengganggunya. Sejak engkau membuka tempat 

hiburan ini. Ia tidak pernah bias sholat dengan Khusyuk atau pun 

membaca Al Qur’an dengan tartil. Suara bising dari Masyribahmu 

telah membuantnya cemas”. (Baktsir,2003:34-35) 

 

Ibnu suhail memberi syarat agar Salamah menghentikan 

lagunya. Lalu ia menatap Abdurrahman dan beerkata. “Apakah 

lagu itu menggagumkan Abdurrahman ??”….(Baktsir,2003:73) 

 

Sejak terpikat dan terpesona oleh manisnya syair dan lagu, 

pikiranya menggantung di awan. Sekarang, setiap kata yang keluar 

dari lidahnya membentuk jalinan syair yang indah. Jiwanya 

bergejolak, betapa ia ingin keluar daari keresahan di dada dan 

melukiskan kebahagian tiada tara yang dihadapanya jika berada 

didekat Salamah …(Baktsir,2003:80) 

 

Karena tak tahan mendengar gunjinggan orang-orang yang ada 

didalam jiwanya jauh dari rasa kasih dan memangdang cinta itu 

hanya sebagai nafsu. Abdurrahman akhirnya mengasingkan diri 

dari tempat-tempat ramai. Sekarang ia lebih suka menyendiri dan 

menyepi. Di Masjid pun ia tidak tahan lama-lama, selsai sholat ia 

segera bangkit dan pulang….(Baktsir,2003:81) 

 

…..Lalu ia masuk ke dalam tandu dan onta yang di tungganginya 

bangun dan bergerak mengikuti rombongan utusan Khalifa. Suara 

orang-orang semakin keras, Salamah melambaikan tanggan sebagai 

Abdurrahman Ibnu Abi Amar yang tengah memandangnya dan 

menutupi kesedihan denga senyum yang bersinar diantara air 

matanya.(Baktsir,2003:208) 

 

 

4.2.2 Ibadah 

Ibadah adalah perilaku yang dilakukan atas perintah Allah swt, 

dicontohkan oleh Rasulullah saw, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya. 

inilah mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai 
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dengan ketentuan Allah swt. Dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan 

ridho Allah swt. Secara khusus, Hal ini merupakan gambaran penghambaan 

diri serta sikap tunduk kepada sang pencipta, seperti yang digambarkan 

dalam novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir. Seperti yang di gambarkan 

pada kutipan berikut ini: 

……Ibnu Suhail selalu menjauhakan diri dari keramain dalam 

hatinya dengan iman. Ia selalu mendirikan sholat dan hamper tidak 

pernah sekalipun meninggalkan sholat berjama’ah di masjid. Jika bulan 

Ramadhan tiba. Ia hentikan segala kegiatan itu dan menghkusukan diri 

untuk beribadah dan bershadakah, ia orang penyayang pada orang-

orang miskin dan orang yang membutuhkan. Ia lebih banyak berpikir 

pada mereka secara diam-diam dari pada cara tebuka. (Baktsir, 

2003:126-127) 

 

Ibu yang sholihah yang menuntunnya sejakl kecil dengan ketekwaan 

dan kepasrahan. Perempuan tua itulah yang telah menanamkan 

kecintaan untuk mendalami ilmu agama. Sebelum meninggal Abdullah 

werwasiat agar anak tunggalnya itu dibesar dan dididik menjadi orang 

alim daan pintar. 

……sekarang ia bisa menyaksikan sang anak tumbuh menjadi 

pemuda ynag hebat dan tauladan di Makkah dalam fiqih dan ibadah. 

Sehingga orang-orang memanggilnya Al Qos, orang yang sholeh dan 

pandai dalam ilmu agama. (Baktsir,2003:2-3) 

 

 

4.2.3.  Akhlak 

Berikut ini akan disajikan bebrapa perilaku terpuji yang terdapat dalam 

novel Salamah karya Ali Ahmad Baktsir, adalah sebagai berikut: 

a. Pengabdian kepada orang tua 

Dalam novel ini digambarkan perilaku seorag anak terhadap kedua 

orang tuanya. Yang dicerminkan oleh tokoh Abdurrahman. Seperti yang 

terlihat pada kutipan berikut ini: 

 

Dulun jika sore hari, ia kembali kerumah yang terletak di 

salah satu sudut kota di Makkah, lalu ia duduk di hadapan ibunya 

sambil membacakan Al Qur’an dan menjelaskan hadist. Dan sang 

ibu memperhatikan ucapan anaknya itu dengan rasa banga, dan 
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puas, dan syukur. Semua yang dilakukan Abdurrahman 

menginggatkannya pada suaminya yang telah meninggal dan 

berwasiat agar anak tunggalnya dibesarkan, dididik agar menjadi 

orang alim, pintar seperti Sa’id bin Al Musaib atau Katha bin Abi 

Rabah…(Baktsir,2003:3) 

 

Setiap kali menginggat sang ibu, kenaggan manis itu selalu 

mengelindang, menari-nari dikepalanya yang lisut. Jika sudah 

demikian maka pemikiranya akan kacau hingga tak dapat mengisi 

malam dengan membaca Al Qur’an sepeti yang bias dilakukanya. 

Biasnya setelah cukup lama larut dalam haru-hiru kesedihan, ia 

akan mengahpus air mata yang berlinang dengan doa lalu 

membaca Al Qur’an dengan suara yang meratap sedih, larut dan 

tengelam dalam bacaan itu, melupakan apa yang ada 

disekelilingnya. Hingga tidak sadar, kalau ia telah menghabiskan 

berjus-jus dan beberapa surat….(Baktsir,2003:6) 

  

b. Sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Tuhan 

Sabar mengahdapi ketentuan hidup yang pahit telah dialami oleh 

tokoh Abdurrahman sejak berumur dua tahun ayahnya meninggal dunia, 

ia tidak bias mendapatkan kasih sayang seorang ayah hingga dewasa 

seperti kebanyakan orang yang masih lengkap mendapatkan kasih 

sayang kedua orang tuannya akan tetapi ia tidak pernah menyalahi takdit 

Tuhan, sebagai penganti kasih sayang seorang ayah, ia masih memiliki 

seorang ibu yang sangat perhatian, lemah, lembut serta sangat 

menyayangginya dan mendidiknya dengan jiwa raga supaya 

Abdurrahman tumbuh menjadi pemuda yang alim, pintar dalam ilmu 

agama. Mereka melanjutkan hidup dengan menggantungkan harapan 

dari harta warisan yang telah diberikan suaminya yang telah meninggal 

dunia, ayahnya Abdurrahman yakni Abdullah. Ketika Aabdurrahman 

beranjak dewasa menjadi pemuda yang ali seperti harapan kedua orang 

tuanya, kini sudah tidak ada lagi yang mendmpingi Abdurrahman, sosok 

ibu yang dicintainya telah berpulang pangkuan ilahi. Ujian masih terus 
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menghampiri Abdurahman ketika ia mencintai sosok wanita yang tidak 

sepantasnya dilakukan oleh Abdurrahman dikarnakan diantara keduanya 

memiliki banyak perbedan dan rintangan pun menderanya dengan 

hujatan dan caci maki seluruh lapisan masyrakat yang harus ia terima 

dan mencoba mengembalikan semua masalah dan ujian itu kepada-Nya 

dan mencoba bersabar dan tabah menerima semua ujian yang 

menimpahnya saat itu dan di balik ujian pasti ada hikma yang bias 

dipetik. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut ini : 

 

Di kamar yang kecil itu, Al qos masih merenung. Semua 

peristiwa yang pernah ia alami tergambar dengan jelas. Ia 

menyadari betapa setia ibunya menjalankan wasiat, untuk 

megasuh dan mendidiknya dengan segala curahan kasih, hingga ia 

bias dengan tekun menimbah ilmu dan beibadah. Setiap kenagan 

itu muncul dibenak, rasa rindu pun menggelayuti jiwa dan pikiran. 

Dan kemudian ia tidak bias menelan rasa sedih  karena sang ibu 

yang luar bisa itu kini tak didampingginya lagi, ia telah dipanggil 

oleh sang pemilik kehidupan. Ia hanya bias bersabar dan pasrah 

dengan ke hendak Allah. Setiap kali kesedihan melanda, ia 

mengobatinya dengan beeribadah dan sholat kepada Allah, 

mendoakan dan mengharapkan kasih sayang Allah untuk ibu yang 

dicintinya itu….(Baktsir,2003:5) 
 

Lalu Abul Wafa’ berkata dengan nada yang tajam dan keras. 

“La haulla walaa quwata illa billah apakan setan sudah demikian 

jauh mempengaruhi Al Qol hingga ia mampu memperlihatkan 

kepadamu kebatilan sebagai kebaikan??” 

Abdurrahman menjawab “Aku sudah berusaha menjauhi 

makluk terkutuk itu Abul Wafa’. Tapi aku ragu bahwa ini 

merupakan perbuatan setan, sebab setelah mengenal dan 

menyayangi gadis itu, aku semakin tekun beribadah pad Tuhan. 

Aku meraskan nikmatnya beibadah, setiap sholat, air mataku 

mengguyur deras dan apabila aku membaca Al Qur’an hatiku 

semakin teduh dan halus dan mersakan makna-maknanya 

melimpah, tumpah padakua”. (Baktsir,200387-88) 

 
Beberapa hari kemudian, kebingungan dan kegelisahan 

Abdurrahman mulai berkurang. Dihadapan Tuhan, ia mulai mersa 

tenang dengan dengan sikap dan pilihanya itu. Seakan dari dirinya 

muncul cahaya, ia memperoleh hikmah, yang tidak didapatkan 

dari temanya. Walau ia tidak tahu pasti oabt apakah yang telah  

mengurangi derita batinya. (Baktsir,2003:94. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bagian ini merupakan bangian terakhir dari penelitian yang berupa skripsi ini. 

Semua hasil analisis akan disimpulkan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian 

tersebut akan diberikan berupa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 

5.1 Unsur Intrinsik 

1. Tema dalam novel Salamah mengenai kisah seorang sufi yang alim dan taat 

beribadah dan luas pengetahuan agamanya. Dan Abdurrahman jatuh cinta 

pada seorang budak wanita yang bernama Salamah sekaligus bekerja 

sebagai seorang penyanyi yang sangat cantik dan suaranya merdu. 

2. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel ini yaitu Abdurrahman dan 

Salamah merupankan tokoh utama yang berkedudukan sebagai tokoh 

bawahan yang berkedudukan sebagai protagonis. Abul Wafa’ sebagai 

tokoh bawahan yang berkedudukan sebagai antagonis, sedangkan ibu 

Abdurrahman, Ummul Wafa’, Ibnu Suhail dan Ibnu Rumanah sebagai 

tokoh bawahan yang berkedudukan sebagai Protagonis. Teknik penampilan 

tokoh yang digunakan dalam novel ini adalah teknik analitis yang 

mendiskripsikan peran dan tokoh secara lansung. Sedangkan dari jenis 

watak tokoh, tokoh Abdurrahman, Salamah, ibu Abdurrahman, Abul 

Wafa’, Ummul Wafa’, Ibnu Suhail, daan Ibnu Rumanah, memiliki watak 

datar. Selanjutnya tokoh Abul Wafa’  jenis watak yang dimilikinya 

berwatak datak bulat. 
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3. Latar 

a. Latar tempat : Tanah suci Makkah, Masjidil Haram, Gedung kesenian, 

Padang rumput, Masribah, Madinah. 

b. Latar waktu : Pagi hari, siang hari, esok paginya, keesokan harinya. 

c. Latar suasana : Suasana yang ditimbulkan dalam novel ini 

meliputi pristiwa-pristiwa atau kejadian yang mentenang, gembira, 

gelisah, emosi, dan sedih. 

d. Latar social  : Dari aspek sosial, tokoh Abdurrahman berada pada 

lingkungan status social yang tinggi (terpandang) dan menjadi panutan 

bagi semua penduduk Makkah karena kebolehan dan kepandaianya di 

bidang agama dan kealimannya. Tokoh Salamah berada pada lingkungan 

yang rendah (kelas rendah) hanya sebagai orang budak (pembantu) dan 

sekaligus sebagai penyanyi di tempat hiburan milik Ibnu Suhail. 

4. Alur / Plot 

Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju (alur lurus) karena 

pristiwa-pristiwa yang dipaparkan atau diuraikan secara kronologi 

(berurutan). 

5. Amanat 

Amanat yang di simpulkan penulis dalam cerita novel SALAMAH. 

Jangan melawan kedua orang tua, serta sabar dan tawakkal menghadapi cobaan, 

dan mengambil hikmah dari semua  yang di alami. Karena Tuhan tidak akan 

menguji hambanya di luar batas kemampuan umatnya. 
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5.1.2 Aspek Religiusitas 

a. Akidah 

1. Ketauhidan : tokoh Abdurrahman sangat alim, pandai, taat 

beribadah, dan sanggat percaya akan ke-Esaan Tuhan serta 

kekuasaanNya. 

2. Iman terhadap takdir  : keyakinan dan kepercayaan tokoh 

Abdurrahman akan takdir Tuhan serta ke ikhlasannya menerima 

segala keputusan yang menjadi kehendak Tuhan. 

b.Akhlak 

1. Pengabdian kepada orang tua 

Tokoh Abdurrahman sangat menyayangi orang tuanya serta 

sangat penurut akan perintah kedua orang tuanya terutama ibu 

yang sangat berperan besar dalam kehidupanya walaupun ia tidak 

pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, yang telah 

meninggal sejak ia berumur 2 tahun. 

2. Sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Tuhan. 

Kesadaran dan ketabahan serta keikhlasan tokoh Abdurrahman 

dalam menerima kehendak Tuhan dan dalam menjalani kehidupan 

yang penuh liku-liku kepahitan. 

5.2 Saran-saran 

1. Para pembaca dan pecinta karya sastra pada umumnya supaya lebih 

meningkatkan apresiasi positifnya terhadap suatu karya sastra khususnya 

novel. 

2. Para pembaca bisa memlih dan memilah karya sastra yang mana yang 

penting untuk dibaca demi meningkatkan keualitas generasi selanjutnya. 
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3. Penulis berharap agar penelitian ini dapat di sosialisasikan kepada masyarakat 

untuk menambah wawasannya tentang unsur  religiusitas, dan dapat dijadikan  

sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya khusus tentang unsur 

religiusitas. 
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