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ABSTRAK 

 

Septinasari, Rahajeng Ayu. 2011. Tanggapan Mahasiswa Bahasa Dan Sastra 

Indonesia Unnes Terhadap Proses Ta‟aruf Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 
Karya Habiburrahman El Shirazy. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Sumartini, S.S., M.A., Pembimbing II: U‟um Qomariah, 

S. Pd., M.Hum. 

Kata Kunci: Hubungan Laki-Laki dan Perempuan, Ta’aruf, Resepsi 

 

Karya sastra bergenre islami menyuguhkan ide cerita yang berkembang di 

masyarakat terlebih yang berhubungan dengan ajaran Islam. Pengarang dapat 

menuangkan ide dakwahnya dalam karya sastra, seperti ide untuk membahas 

ta‟aruf. Salah satu novel yang membahas tentang ta‟aruf adalah novel Ayat-Ayat 

Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

Permasalahan yang muncul dalam kajian ini adalah bagaimana tanggapan 

mahasiswa Bahasa dan Sastra Unnes terhadap proses ta‟aruf dalam  novel Ayat-

Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Untuk memperoleh jawaban berupa 

resepsi atau tanggapan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dilakukan 

analisis sosiologi sastra dengan menggunakan teori resepsi sastra. Analisis 

tersebut sebelumnya disertai dengan mendeskripsikan proses ta'aruf dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kartu data dan penyebaran angket atau kuesioner. Kartu data digunakan 

dalam pendokumentasian data yang berupa kalimat atau pernyataan-peryataan 

mengenai proses ta‟aruf dalam novel. Kuesiner yang digunakan bersifat terbuka 

atau isian sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab 

dengan LEBIH detail dan lebih lengkap. Proses ta‟aruf berarti suatu tindakan 

pengenalan dan pendekatan terhadap calon pasangan yang dilakukan sebelum 

melangsungkan pernikahan. Tujuan ta‟aruf adalah mengetahui kriteria calon 

pasangan. Resepsi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dikaji dengan 

metode analisis deskriptif yaitu unsur yang ditekankan pada jawaban dari 

pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan. Hasil yang diperoleh adalah data 

mengenai tanggapan mahasiswa Bahasa dan Sastra Unnes terhadap proses ta‟aruf 

dalam  novel Ayat-Ayat Cinta. Dari data tersebut nampak bahwa penilaian yang 

diberikan oleh seratus mahasiswa yang menjadi responden sangat beragam. 

Tanggapan itu bisa bernilai positif maupun negatif, bergantung dari resepsi 

pembaca. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar hasil 

penelitian resepsi ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian sastra dan 

menjadi referensi penelitian sastra berikutnya yang menggunakan teori resepsi. 

Selain itu, novel yang dipergunakan sebagai media dalam penelitian ini juga dapat 

dianalisis dengan pendekatan lain seperti stilistika, sosiologi sastra, psikologi 

sastra, dan pendekatan lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra adalah intitusi sosial yang memakai medium bahasa. Teknik-teknik 

sastra tradisional seperti simbolisme dan matra bersifat sosial karena merupakan 

konvensi dan norma masyarakat. Lagi pula sastra ”menyajikan kehidupan”, dan 

”kehidupan” sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra 

juga ”meniru” alam sebagai dunia subjektif manusia (Wellek dan Warren 1993: 

109). 

Sastra mempunyai fungsi sosial atau "manfaat" yang tidak sepenuhnya 

bersifat pribadi. Jadi, permasalahan studi sastra menyiratkan atau merupakan 

masalah sosial: masalah tradisi, konvensi, norma, jenis sastra (genre), simbol, dan 

mitos. Namun penelitian yang menyangkut sastra dan masyarakat biasanya terlalu 

sempit dan menyentuh permasalahan dari luar sastra. Sastra dikaitkan dengan 

situasi tertentu, atau dengan sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu. 

Pembahasan hubungan sastra dan masyarakat biasanya bertolak dari frase De 

Bonald bahwa "sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat" (literature is an 

expression of society) (Wellek dan Warren 1993:  109-110).   

Seperti yang diterangkan oleh Pradopo (1995: 207), bahwa karya sastra itu 

sangat erat hubungannya dengan pembaca, yaitu karya sastra itu ditujukan kepada 

pembaca, bagi kepentingan masyarakat pembaca. Di samping itu, pembacalah 

yang menentukan makna dan nilai karya sastra. Tanpa ada pembaca yang 

 

1 



 2 

menanggapi, karya sastra tidak akan mempunyai arti. Karya sastra itu mempunyai 

nilai karena ada pembaca yang menilai. Hal tersebut tidak lepas dari pengertian 

bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat.  

Sastra merupakan sarana paling ampuh untuk memengaruhi pola pikir 

masyarakat. Karya sastra biasanya menyuguhkan ide cerita yang berhubungan 

dengan segala fenomena yang ada di masyarakat, salah satunya agama. Seperti 

yang diketahui, dalam konsep agama Indonesia sebagai negara timur adalah 

negara yang menerapkan budaya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. 

Pernikahan dimaksudkan untuk membuat suatu hubungan itu menjadi sah dimata 

negara dan juga agama. Sebelum menuju pada jenjang pernikahan, masyarakat 

Indonesia kebanyakan sudah mengenal istilah pacaran. Hal ini juga dikenal oleh 

lingkungan pemuda-pemudi mulai tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. 

Istilah pacaran bahkan banyak di-ekspose melalui tayangan televisi dalam 

program sinetron ataupun buku-buku bacaan seperti novel, kumpulan cerpen, dan 

komik. Karya sastra  tersebut dapat memengaruhi pola pikir masyarakat terutama 

kaum muda yang sudah punya rasa simpati terhadap lawan jenis. Jadi tidak 

mengherankan apabila para kawula muda melakukan pacaran sebelum menikah 

seperti apa yang telah mereka lihat di televisi maupun yang dibaca di dalam buku 

bacaan.  

Namun, di kalangan tertentu ada yang cenderung menghindari yang 

namanya istilah pacaran. Mereka menganggap hal itu tidak lagi mutlak dilakukan 

pada masa pranikah. Pacaran dinilai tidak sesuai dengan norma agama, ini terbukti 

dari pengalaman sepanjang sejarah keberadaan manusia bahwa pacaran cenderung 
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melewati batas, bahkan tidak sedikit yang amoral. Mereka juga memiliki 

pemikiran bahwa pacaran bertahun-tahun bersama seseorang pun, kelak belum 

tentu 100% menjadi pasangan hidupnya. Dalam agama Islam sendiri memang 

mengharamkan pacaran dan lebih menganjurkan umatnya untuk melakukan 

ta‟aruf dalam mengenal lawan jenis sebelum menikah.  

Akan tetapi di Indonesia sendiri belum banyak orang yang mengenal 

ta‟aruf, maka dari itu diperlukan media sebagai tempat untuk mensosialisakan 

ajaran ta‟aruf. Media yang dipakai dapat berupa artikel atau karya sastra. Karena 

karya sastra dianggap mampu memberikan pengaruh kepada para pembacanya. 

Sastra merupakan sarana kritik yang menghibur sehingga pesan yang 

tersampaikan bisa meresap dalam pikiran manusia secara tidak disadari. Seperti 

yang diungkapkan Horatius, bahwa sastra hendaknya memuat dulce et utile (indah 

dan berguna). Konsep ini sejalan dengan pendapat Poe (dalam Wellek dan Warren 

1989: 24-25) bahwa fungsi sastra adalah didactic-heresy, yaitu menghibur dan 

sekaligus mengajarkan sesuatu. Karya sastra hendaknya membuat pembaca 

merasa nikmat dan sekaligus ada sesuatu yang bisa dipetik. Hal ini seperti halnya 

dinyatakan Hall (dalam Suwardi 2003: 116-117) bahwa karya sastra hendaknya 

memiliki fungsi use and gratifications (berguna dan memuaskan) pembaca. 

Pendapat-pendapat ini memberikan gambaran bahwa pembaca harus mendapatkan 

manfaat yang mampu mengubah dirinya. 

Karya sastra adalah sebuah cerminan masyarakat, sehingga karya sastra 

bisa dijadikan sebagai media dakwah oleh pengarang pada pembaca. Ide-ide yang 

dituangkan dalam membuat karya sastra adalah segala fenomena yang terjadi di 
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masyarakat, hal itu dikarenakan pengarang adalah bagian dari masyarakat. Tidak 

terkecuali karya sastra yang bergenre islami. Karya sastra bergenre islami tentu 

menyuguhkan ide cerita yang berkembang di masyarakat terlebih yang 

berhubungan dengan ajaran Islam.  Hal ini dimaksudkan agar karya sastra yang 

mereka hasilkan dapat berguna bagi masyarakat pembaca. Pengarang dapat 

menuangkan ide dakwahnya dalam karya sastra, seperti ide untuk membahas 

ta‟aruf. Salah satu novel yang membahas tentang ta‟aruf adalah novel Ayat-Ayat 

Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

Novel Ayat-Ayat Cinta adalah novel fenomenal di tengah menurunnya 

minat masyarakat untuk membaca. Novel ini menembus angka cetak spektakuler 

dan meraih predikat best seller (Majalah Tasbih, edisi Agustus 2006). Hal tersebut 

senada dengan koran Republika (edisi 28 Mei 2006) yang menyatakan bahwa 

dalam waktu yang relatif singkat, novel Ayat-Ayat Cinta berhasil meraih predikat 

best seller dan bahkan menjadi karya fenomenal.  

 Banyak hal baru yang mungkin ditemui para pembaca dalam novel Ayat-

Ayat Cinta. Salah satunya adalah proses ta‟aruf yang dilakukan oleh tokoh Fahri 

dan Aisyah, karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada hal yang menerangkan 

tentang istilah pacaran sebelum menikah dan lebih mengenal istilah ta‟aruf. 

Secara harfiah ta‟aruf artinya adalah perkenalan antara laki-laki dan perempuan 

yang bukan muhrim. Akan tetapi bukan hanya sebuah perkenalan biasa melainkan 

melalui berbagai proses. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang 

tidak mengenal ta‟aruf, membuat novel Ayat-Ayat Cinta mampu membuka 

cakrawala baru bagi pembaca, terlebih tentang hukum Islam yang sebenarnya. 
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Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan novel yang sangat menarik, sebab 

pengarang mampu menyisipkan pesan-pesan moral dalam ceritanya sehingga 

mampu untuk menyampaikan dakwahnya yang sangat halus sebagai bagian dari 

cerita. Kehalusan ini sangat berarti untuk tidak menimbulkan perasaan pembaca 

bahwa dakwah itu sengaja diselipkan dengan terpaksa. Bahkan tanpa disadari ilmu 

fikih dan aqidah bisa bertambah setelah mengikuti dialog-dialog yang 

disampaikan. Novel sastra ini berhasil memadukan dakwah, tema cinta, dan latar 

belakang sastra. Maka novel ini merupakan novel pembangun jiwa. 

Habiburrahman El Shirazy bisa dikatakan secara t idak langsung 

telah menjadikan novel Ayat-Ayat Cinta sebagai media berdakwah kepada 

masyarakat, dengan memperkenalkan istilah poligami dan ta‟aruf dalam 

Islam melalui tokohnya. Poligami di Indonesia mungkin sudah bukan hal 

yang baru lagi di Indonesia, terlihat dari sejarah bahwa raja -raja di 

Indonesia tidak hanya memiliki satu istri. Istilah poligami juga dilakukan 

oleh banyak ulama dengan berbagai alasan. Akan tetapi, istilah ta‟aruf 

belum banyak dikenal di kalangan masyarakat luas.  

 Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy yang pernah 

fenomenal pada tahun 2006 ini memunculkan berbagai tanggapan dari para 

pembaca. Khususnya bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes yang 

berlatar belakang lebih mengenal dunia sastra Indonesia dari pada masyarakat 

pada umumnya karena belum banyak di antara mereka yang mengenal istilah 

ta‟aruf atau bahkan mungkin ada yang sudah menjalankannya. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa seorang dengan orang lain itu akan berbeda dalam menanggapi 
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sebuah karya sastra seperti novel. Tanggapan itu bisa bernilai positif maupun 

negatif, bergantung dari resepsi pembaca. 

Untuk mengetahui berbagai tanggapan yang muncul mengenai proses  

ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy maka 

diperlukan penelitian tentang resepsi pembaca. Penelitian ini memilih mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes sebagai subjek penelitian karena 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes merupakan kumpulan dari 

sebuah masyarakat. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa karya sastra itu 

erat hubungannya dengan masyarakat pembaca. Karya sastra tidak mempunyai 

arti tanpa ada pembaca yang menanggapinya. Maka mahasiswa jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Unnes dapat mewakili tanggapan masyarakat terhadap novel 

Ayat-Ayat Cinta serta ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu dari segi 

pengetahuan mereka lebih memahami dunia sastra dibanding dengan mahasiswa 

jurusan lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi yang berjudul “Pendapat mahasiswa Bahasa dan Sastra Unnes 

terhadap proses ta‟aruf dalam  novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya seorang peneliti 

merumuskan terlebih dahulu permasalahannya karena dengan merumuskan 

masalah yang jelas maka proses pemecahannya pun akan terarah dan terfokus 

pada permasalahan tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proses ta'aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy? 

2. Bagaimana tanggapan mahasiswa Bahasa dan Sastra Unnes terhadap 

proses ta‟aruf dalam  novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan teori yang akan dikemukakan sesuai 

dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsi proses ta'aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

2. Mendeskripsi  tanggapan  mahasiswa Bahasa dan Sastra Unnes 

terhadap proses Ta‟aruf dalam  novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Sejalan dengan tujuan diatas, manfaat yang dicapai penulis dari penulisan 

ini ada dua manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 
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a. Menambah pengetahuan tentang proses ta'aruf dalam novel Ayat-

Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

b. Mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Unnes terhadap proses ta‟aruf dalam  novel Ayat-Ayat Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi landasan pijak bagi peneliti selanjutnya 

yang akan  melakukan penelitian menggunakan  teori resepsi sastra atau  

tanggapan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang novel Ayat-Ayat Cinta dan penelitian yang 

menggunakan teori resepsi atau pendapat telah banyak dilakukan sebelumnya. 

Penelitian itu dapat berupa skripsi dan artikel penelitian. Penelitian yang turut 

mengilhami penelitian ini diantaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Supratikno (1989), Tirtodirjo (1989), Budi Utomo (1996), Ernest Matlis (2001), 

Suseno dan Qomariyah (2010), Rokhmansyah (2010), dan Dennis B. David 

(artikel elektronik hal. 39-48). 

Dalam artikel penelitian yang berjudul Pendapat Mahasiswa tentang 

Relevansi Antara Materi Kuliah dengan Tes Akhir Semester pada Perkuliahan 

MKDK di IKIP Semarang (1989), Supratikno menggunakan mahasiswa sebagai 

subjek penelitian untuk mengetahui pendapat mahasiswa mengenai relevansi atau 

kesesuaian antara materi pada MKDK. Sebagai sampel penelitian, diambil secara 

quota sampling mahasiswa IKIP Semarang sebanyak 60 orang. Pengumpulan data 

dilaksanakan dengan kuesioner dan analisisnya secara diskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada relevansi kesesuaian antara materi kuliah dengan materi 

yang diujikan pada ujian akhir semester untuk semua jenis mata kuliah MKDK. 

Rendahnya prestasi mata kuliah MKDK disebabkan oleh faktor kurangnya minat 

Mahasiswa. Perlu ditekankan tentang peran pentingnya mata kuliah MKDK 

sebagai dasar memiliki profesi keguruan.  

 

9 



 10 

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Supratikno dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan mahasiswa 

sebagai subjek penelitian, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. 

Dalam penelitiannya Supratikno menggunakan objek penelitian berupa materi 

kuliah dengan tes akhir semester pada perkuliahan MKDK. Hanya saja sampel 

yang digunakan dirasa belum cukup kuat untuk membuktikan penyebab dari 

rendahnya prestasi mata kuliah MKDK di kalangan Mahasiswa IKIP Semarang 

karena pendapat setiap individu sudah pasti berbeda-beda. Adapun penelitian 

yang peneliti lakukan menggunakan novel Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman 

El Shirazy sebagai objek penelitian dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes, sehingga kevaliditasaannya lebih 

kuat karena sampel yang digunakan lebih banyak. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Tirtodirjo dalam 

artikelnya yang berjudul Pendapat Para Pengajar IKIP Semarang tentang Tipe 

Kepemimpinan Ketua Jurusan di IKIP Semarang Selaku Administrasi Pendidikan 

(1989). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara staf 

pengajar senior dan yunior IKIP Semarang mengenai tipe kepemimpinan jurusan 

selaku administrator pendidikan pada Jurusannya. Sampel diambil secara 

proportional Cluster Random Sampling, dengan menetapkan 20% dari tiap 

kelompok, sehingga diperoleh 43 dosen senior dan 73 yunior. Penelitian 

dilakukan dengan memberikan angket kepada semua sampel tersebut. Hasil 

analisis dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pendapat 

pengajar senior dan yunior di IKIP Semarang mengenai tipe kepemimpinan Ketua 
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Jurusan. Tipe Ketua Jurusan umumnya adalah materialistik atau pater. Sebaiknya 

Ketua Jurusan itu agar usaha kepemimpinannya selaku administrator pendidikan 

dapat berjalan dengan baik, mempunyai tipe demokratik Pancasila. 

Perbandingan antara penelitian Tirtodirjo dengan penelitian yang penulis 

lakukan ini adalah sama-sama mengulas tentang pendapat, akan tetapi subjek dan 

objek penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tirtodirjo menggunakan staf pengajar IKIP Semarang sebagai subjek penelitian 

dan Ketua Jurusan sebagai objek penelitian. Hanya saja metode yang digunakan 

berupa penyebaran angket saja, sehingga pendapat yang diperoleh diarasa kurang 

detail. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mahasiswa sebagai subjek 

penelitian dan novel sebagai objek penelitian dan menggunakan metode 

wawancara, maka hasilnya akan lebih baik dari pada hanya sekedar menggunakan 

angket.  

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Budi Utomo 

dengan judul Tinjauan Resepsi Sastra Serat Riyanta (1996). Penelitian tersebut  

menggunakan teori resepsi dan metode estetika resepsi. Utomo memakai enam 

orang sebagai penanggap, dan dari keenam peresepsi terhadap Serat Riyanta 

terdapat benang merah yang menghubungkan antarperesepsi. Benang merah itu 

tampak bahwa semua resepsi dari segi estetik bersifat positif, meskipun dari segi 

ekstraestetik atau pragmatik tidak semua penelitian bersifat positif. Utomo 

mengungkapkan bahwa novel Serat Riyanta dalam perjalanan sejarahnya telah 

mendapat berbagai tanggapan atau resepsi dari pembacanya. Tanggapan yang 

berbeda-beda itu disebabkan oleh adanya open plek atau tempat terbuka dalam 
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Serat Riyanta. Adanya tempat terbuka inilah yang senantiasa diisi oleh para 

penanggap sesuai dengan interpretasinya terhadap Serat Riyanta. Demikian pula 

horizon harapan antara para penanggap karya sastra (Serat Riyanta) tidak selalu 

sama atau ada perbedaan sehingga penilaiannya tidak selalu positif. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo, penelitian ini juga 

mewawancarai pembaca sebagai responden untuk mengetahui pendapatnya. 

Masing-masing responden akan memiliki berbagai pendapat sendiri yang tentunya 

berbeda antara satu dengan lainnya. Dari berbagai pendapat yang diperoleh maka 

dapat disimpulkan bahwa ada penilaian yang bersifat positif maupun negatif 

terhadap proses ta'aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy. 

Artikel penelitian lain yang membahas mengenai resepsi juga dilakukan 

Ernest Mathijs dengan judul Monster yang Sangat Luar Biasa Mengerikan dan 

Resepsi Internasional pada ketakutan Ridley Scott's Hannibal (2001). Penelitian 

ini memunculkan beberapa pertanyaan yang diperdebatkan baik oleh para kritikus 

maupun penonton film itu sendiri. Pengklasifikasian ini pun telah berlangsung 

cukup lama berdasarkan gaya filmnya, karakternya, serta implikasi dari cerita itu 

sendiri. Karakter-karakter di dalam film tersebut memiliki kesan yang sangat 

menakutkan karena cerita film tersebut berkisar mengenai kesengsaraan hidup 

manusia. Berdasarkan kriteria tersebut artikel ini menunjukkan bahwa film Ridley 

Scott‟s Hanibal berjenis film horror. Penelitian tersebut membahas tentang 

pengaruh film Ridley Scott‟s Hannibal pada penontonnya dan pikiran penonton 

untuk mengklasifikasikan film itu sendiri. Setelah penelitian dilakukan ternyata 
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wacana horor dalam film ini sangat dominan. Hasil di atas lebih ditekankan lagi 

ketika film ini diputar pada acara festival Berlin, film ini diharapkan dapat 

membuat Berlin merinding. Setelah pemutaran film ini penonton merasakan 

reaksi yang menakutkan, di film ini menurut penontonnya lebih terkesan 

“menjijikkan” yang cenderung bersifat menakutkan daripada merasakan 

ketegangan akan sebuah film thiller. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah objek penelitian yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan film 

Ridley Scott's Hannibal sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian ini 

menggunakan novel Ayat-Ayat Cinta sebagai objek penelitian. 

Penelitian lain yang menggunakan novel Ayat-Ayat Cinta adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Suseno dan Qomariyah yang berjudul Hubungan 

Intertekstual Antara Film dan Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El 

Shirazy (2010). Dalam peneitiannya Suseno dan Qomariyah bermaksud melihat 

variasi-variasi dan perubahan fungsi yang terdapat dalam film Ayat-Ayat Cinta 

berdasar novel asli selaku hipogramnya dengan meninjau sistem sastra dan sistem 

filmnya melalui telaah studi ekranisasi. Untuk mendapatkan keabsahan data, 

penelitian ini didasarkan atas teori intertekstual yang digunakan sebagai pisau 

analisisnya. Berdasar hasil analisis, diketahui bahwa antara film dan novel Ayat-

Ayat Cinta terdapat perbedaan struktur dan fungsi. Struktur yang dibahas meliputi 

alur, tokoh, dan penokohan, serta setting. Perbedaan cerita film dan novel 

menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Fungsi-fungsi 

tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film berorientasi 
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“pasar” dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, 

dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra itu 

sendiri. 

Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Suseno dan Qomariyah 

dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan. 

Penelitian sebelumnya menggunakan teori Intertekstual melalui telaah studi 

ekranisasi antara novel dan film Ayat-Ayat Cinta, penelitian tersebut tidak 

membahas tentang pendapat pembaca novel atau penonton film Ayat-Ayat Cinta. 

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan teori Resepsi atau 

pendapat dari pembaca novel Ayat-Ayat Cinta yaitu mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Unnes. 

Penelitian lain yang menerapkan teori resepsi adalah penelitian skripsi 

yang dilakukan oleh Rokhmansyah dengan judul Resepsi Kaum Homoseksual di 

Kota Semarang terhadap Novel-Novel Homoseksual Indonesia (2010). Dalam 

penelitiannya Rokhmansyah membahas tentang resepsi kaum Homoseksual 

terhadap Novel-Novel Homoseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

tanggapan-tanggapan kaum homoseksual di kota Semarang terhadap novel Lelaki 

Terindah karya Andrei Aksana dan pandangan masyarakat Thailand dan 

Indonesia terhadap kehidupan homoseksual yang tercermin dalam novel Lelaki 

Terindah. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan reseptif yang 

digabungkan dengan pendekatan sosiologi sastra. Responden penelitian ini adalah 

enam orang pria homoseksual yang berada di kota Semarang yang dipilih 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dilakukan 
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dengan wawancara dan kartu data. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif. 

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian skripsi yang 

dilakukan oleh Rokhmansyah adalah bahwa penelitian ini juga menerapkan teori 

resepsi dan  menggunakan responden sebagai subyek penelitiannya serta 

menggunakan pendekatan reseptif yang digabungkan dengan sosiologi sastra. 

Metode penelitaian yang digunakan  pun juga sama. Hanya saja perbedaannya 

terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dalam penelitiannya Rokhmansyah 

menggunakan subjek penelian kaum homoseksual dan subjek penelitian berupa 

novel Lelaki Terindah, sedangkan penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai 

subjek penelitian dan novel Ayat-ayat Cinta sebagai objek penelitian. 

Sementara itu, penelitian mengenai Penerimaan Nietzsche sebagai "Filsuf 

dari Führermenschen" di koran Nazi Utama (artikel elektronik hal. 39-48) hasil 

pembahasan Dennis B. David mengenai Nazi Jerman yang berusaha menjadikan 

Jerman tidak hanya sebagai "Penyair dan Pemikir," tetapi juga menjadi Sejarah 

Humaniora Barat dari zaman Yunani Kuno sampai Perang Dunia Kedua. Untuk 

memasukkan ke dalam cakupan sejarah kebudayaan Nasional Sosialis lebih dari 

sekedar bahan materi dimana adanya propaganda dari pihak yang mencoba 

menjadikan Nietzsche sebagai "kawan rohani," artikel ini telah memeriksa setiap 

halaman dari Beobachter Völkischer dari Januari 1920 hingga April 1945 mencari 

potongan-potongan besar itu diterbitkan pada filsuf dan ide-idenya. Menilik dari 

kumpulan 32 artikel, penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana nazi 

menggunakan karya-karyanya sebagai alat propaganda. Penelitian tersebut 
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menyimpulkan tentang 32 artikel mengenai Nazi di Jerman, yang menggambarkan 

bahwa Nazi sangat berpengaruh terhadap kehidupan di daerah sekitarnya, 

terutama di Jerman itu sendiri. Penelitian ini telah melacak tentang bagaimana 

artikel-artikel dalam Koran Nazi itu berusaha untuk mengubah karya-karyanya 

menjadi alat propaganda. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh David dengan penelitian 

yang penulis lakukan terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Objek 

penelitian dari penelitian di atas adalah 32 artikel dalam koran Nazi di Jerman. 

Adapun subjek penelitiannya adalah masyarakat Jerman dan sekitarnya pada 

tahun 1920 sampai tahun 1945. Penelitan yang penulis lakukan menggunakan 

objek berupa novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy dan subjek 

penilitiannya adalah mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes pada tahun 

2011. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini dapat dijadikan pelengkap dari 

penelitian sebelumnya karena penelitian ini juga mengulas tentang resepsi 

berbagai pembaca terhadap sebuah karya sastra. Dari berbagai penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa belum pernah ada penelitian tentang 

teori resepsi yang dilakukan terhadap novel Ayat-Ayat Cinta. Berdasarkan 

kenyataan itu, maka penelitian berjudul Tanggapan Mahasiswa Bahasa dan 

Sastra Indonesia Unnes terhadap Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta ini 

relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan menerapkan penelitian resepsi 

sinkronis, yaitu penelitian resepsi yang menggunakan data yang berupa tanggapan 

pembaca sezaman. 
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2.2.Landasan Toeretis 

2.2.1. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan 

Lelaki dan perempuan mendapatkan tuntunan yang sama. Tetapi syariat 

yang lurus telah memberikan beberapa hukum yang spesifik kepada kaum lelaki, 

begitu juga dengan kaum perempuan. Penyebab pengkhususan tersebut dan 

hikmahnya adalah karakteristik kedua pasangan, lelaki dan perempuan serta 

peranan mereka secara moderat. Juga berbagai aspek di mana mereka berdua akan 

saling melengkapi dan menyempurnakan dalam menghasilkan generasi dan 

meningkatkan harkat mereka. Masing-masing mempunyai tugas yang relevan dan 

proporsional dengan karakter mereka. 

 

2.2.1.1. Kedudukan Laki-Laki 

Allah telah memberikan anugrah (fadhl) kepada lelaki melebihi 

perempuan, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan pembimbing mereka 

(perempuan) dengan sebab kelebihan-kelebihan yang dimiliki lelaki (Shadiq 

Muhammad 2004: 27). Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagaian dari harta mereka (Q.S An-Nisaa : 34).  

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga 

ada pada laki-laki atau suami karena kelebih-kelebihan yang bersifat kodrati yang 

ada padanya, baik berupa fisik dan daya pikir pada umumnya serta keharusan 

nafkah atau pembiayaan kebutuhan keluarga yang dibebankan di pundaknya tentu 

sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya (Hasan dan Asrori 
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2002:248). Suami sebagai pemegang kendali kepemimpinan dalam keluarga 

karena secara fitrah, kodrat laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Tidak 

mungkin perempuan yang akan memimpin dan tidak mungkin pula suatu 

kehidupan tanpa seorang pemimpin, meskipun dalam skala kecil dalam kehidupan 

rumah tangga (Hasan dan Asrori, 2002:247). 

 

2.2.1.2. Kedudukan Perempuan 

Perempuan yang saleh, ialah yang ta‟at kepada Allah lagi memelihara diri 

(tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka (Q.S An-Nisaa : 

34). Sebagian hukum dan tata krama yang khusus bagi kaum perempuan adalah 

apa yang disyariatkan untuk menutup jalan keburukan dan menjaga harkat kaum 

perempuan dari kebodohan kaum lelaki. Juga menutup rekayasa mereka untuk 

merusak kaum perempuan dengan tipu daya yang keji, niat yang buruk, dan 

keburukan maksud (Al-Jumaili 2002:3). 

Sebuah pandangan, sebagaimana dikatakan Rasulullah, menyebutkan 

bahwa perempuan merupakan anak panah beracun dari anak panah setan. Apalagi, 

ketika perempuan tersebut menarik dengan kecantikan yang mengagumkan dan 

daya tarik yang sangat memikat. Maka keseronokan kaum perempuan dalam 

berpakaian merupakan bahaya bagi dunia Islam dan masyarakat. Oleh karena itu, 

Islam sangat antusias untuk menjaga kaum perempuan, baik kesucian maupun 

kebersihannya (Al-Jumaili 2002:5). 

Al Qarni (2006: 103) menyatakan bahwa perempuan shalihah adalah 

perempuan yang baik dan patuh kepada suaminya, setelah taat kepada Rabb-Nya. 
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Rasulullah memuji perempuan semacam itu dan menyebutnya sebagai perempuan 

ideal yang menjadi pencarian kaum lelaki. Ketika ditanya tentang kriteria isteri 

yang baik, beliau menjawab, “yaitu isteri yang menyenangkan bila suami 

memandang, patuh bila disuruh, tidak membantah suaminya dalam hal dirinya, 

dan tidak membelanjakan harta suaminya dengan sesuatu yang tidak disukai 

suaminya” (Hr. Nasa‟i dan Ahmad). 

2.2.1.3. Hubungan Laki-Laki dan Perempuan 

Perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik 

untuk perempuan yang baik pula. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang 

melimpah yaitu surga (Q.S. An Nuur : 26). Rasulullah bermaksud menutup jalan 

kerusakan dengan melarang seorang lelaki menyendiri dengan seorang 

perempuan. Dikarenakan, perilaku ini merupakan sumber bencana dan keburukan 

yang akan terus menyebar dan berkembang karena itulah di dalam syariatnya 

disebutkan adanya larangan bagi kaum perempuan untuk melakukan perjalanan, 

kecuali disertai mahramnya. Termasuk melarang seseorang yang berkunjung 

kepadanya, kecuali dia ditemani mahramnya (Al-Jamaili 2002:4). 

Ketika Islam mengharamkan kaum lelaki untuk menyendiri dengan kaum 

perempuan, maka hal itu ditetapkan sebagai langkah antisipasi karena 

dikhawatirkan terjadi fitnah. Apa pun yang menjadi sebab sebuah fitnah adalah 

tidah diperbolehkan. Jalan menuju kerusakan haruslah ditutup, jika memang tidak 

menawarkan kemaslahatan yang lebih diunggulkan. Berdasarkan asumsi itu, 

sebuah pandangan yang dapat menyebabkan fitnah, diharamkan (Al-Jumaili 

2002:5-6). 
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Menurut Mudaressi (Mudaressi 1993: 26-27) menyebutkan batasan 

pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah sebagai 

berikut. 

1. Seorang laki-laki tidak dibolehkan mendengar suara perempuan yang 

bukan muhrim, kecuali dengan syarat tidak untuk dinikmati dan tanpa 

raibah (rasa takut jatuh pada perbuatan haram). 

2. Diharamkan seorang perempuan yang sengaja mengeluarkan suara 

yang membangkitkan hasrat, agar didengar oleh laki-laki yang bukan 

muhrim. 

3. Tidak dibolehkan berjabat tangan dengan perempuan bukan muhrim, 

kecuali tangan dilapisi kain, dan tidak boleh meremas tangan 

perempuan tersebut. 

4. Seseorang dibolehkan menyentuh muhrimnya apabila tanpa syahwat 

atau tanpa rasa takut jatuh pada perbuatan haram. 

5. Adalah makruh apabila seorang lelaki memberikan salam terlebih 

dahulu kepada perempuan yang bukan muhrim, dan mengundangnya 

untuk makan bersama. Hukum makruh ini menjadi bertambah kuat 

jika perempuannya masih sangat muda. 

6. Makruh hukumnya jika seorang lelaki menempati tempat duduk yang 

baru ditinggalkan perempuan, kecuali “hawa panas” dari tempat 

duduk tersebut telah berubah menjadi dingin. 
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7. Tidak boleh memandangi sejumlah anggota badan perempuan bukan 

muhrim yang lepas dari tubuhnya, seperti hidung, tangan, lidah, dan 

lain sebagainya, kecuali gigi, kuku, dan rambut. 

8. Dibolehkan bagi seorang perempuan menyambung rambut perempuan 

lain ke rambutnya, dan suaminya juga boleh memandangnya tetapi 

tidak bagi orang lain karena rambut tersebut telah terhitung rambut 

perempuan tersebut. 

Shadiq Muhammad (2004: 27) menyatakan bahwa tidak ada seorang 

lelaki lahir, kecuali dari sumbangan seorang perempuan, dan tidak seorang 

perempuan lahir kecuali dari sumbangan seorang lelaki, maka hidup pada 

dasarnya bermula dari seorang lelaki dan perempuan. Keduanya sama-sama telah 

menciptakan kehidupan, dan dari keduanya pula muncul sebuah keluarga dan 

keturunan. 

 

2.2.2. Hakikat Pernikahan 

2.2.2.1 Pacaran  

Agama Allah adalah agama fitrah. Termasuk fitrah manusia adalah 

syahwat kepada perempuan dan memenuhi hasrat seksual yang juga manusiawi, 

seperti kebutuhan-kebutuhan lainnya. Islam telah menentukan jalan-jalan tertentu 

bagi pemenuhannya, diantaranya adalah dengan menikah. Di sisi lain, Islam 

mengharamkan cara memenuhi hasrat seksual dengan perzinahan, melalui 

berpacaran, dan cara-cara lainnya yang ilegal (Mudaressi 1993: 148).  
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Sodiq (2007: 78) menyatakan bahwa pacaran adalah sebuah ikon perang 

pemikiran. Ia adalah sebentuk cara musuh Islam untuk menanamkan sebuah pola 

pikir dan kerangka berpikir yang salah pada remaja. Inilah kesalahan berpikir 

yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka sangat paham bahwa Islam 

tidak mengajarkan pacaran. Sehingga mereka datang dengan sebuah konsep yang 

menjanjikan kesenangan dan sesuai dengan syahwatnya. 

Berpacaran selalu tidak mengikuti aturan yang berada di bawah kontrol 

masyarakat dan kedua belah pihak pun tidak pernah serius untuk itu, karena dapat 

menimbulkan kerusakan-kerusakan besar dalam masyarakat, berpacaran yang 

sudah bersentuhan dengan urusan-urusan seksual ditolak. Berpacaran dianggap 

sebagai perbuatan tercela dan keji, dalam pandangan hokum Islam adalah 

hubungan yang illegal (Mudaressi 1993: 149). 

Pacaran lebih condong ke praktik zina; pegang-pegangan, pelukan, 

ciuman, kencan, bahkan sampai mengarah ke hubungan seks. Biasanya, orang 

yang berpacaran selalu ingin terlihat sempurna di mata pasangannya. Bahkan, 

identitasnya disembunyikan karena takut kalau pasangannya tidak mau menerima 

dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka akan saling kecewa dengan sifat asli 

pasangannya setelah menikah. Intensitas waktu pacaran yang hanya bertemu 

beberapa saat sangat berbeda dengan kehidupan pascapernikahan. Dari bangun 

tidur hingga tidur lagi, orang yang dihadapi akan sama yaitu suami atau istri 

(Thobroni dan Munir 2010: 78). 

Menurut Adawiyah dan Syamsuddin (2009: 29) definisi pacaran adalah 

sebuah proses awal untuk saling mengenal sebelum menuju pernikahan, tetapi 



 23 

tidak sepenuhnya benar. Ikatan pacaran sama sekali tidak jelas. Baik sisi syar‟i 

maupun ikatan sosial dan hokum. Sebab aktivitas ini bermula dari ketidakjelasan 

orientasi dan batasannya.  

Mengenal adalah sebuah proses yang paling alami di antara seorang 

manusia dengan manusia lain. Proses mengenal tidak dapat dipaksakan, juga tidak 

dapat direkayasa. Ketika seseorang mengenal seseorang, bukankah akan lebih 

alami jika mereka tidak punya harapan muluk terhadap orang yang dikenalnya 

(Adawiyah dan Syamsuddin 2009: 31). 

Islam memandang hubungan laki-laki dan perempuan adalah insting alami 

manusia yang wajar dan normal. Tapi, Islam tidak lantas mengumbar kebebasan 

dalam hubungan itu, ia membuat aturan-aturan syar,i untuk kemaslahatan (Sodiq 

2007: 81). 

 

2.2.2.2 Ta’aruf 

Islam melarang laki-laki dan perempuan bersentuhan secara fisik. Bukan 

hanya melarang menyentuh anggota tubuh yang lain, bersentuhan kulit dengan 

berjabat tangan saja, Rasulullah tidak pernah melakukan. Hal ini agar hati terjaga 

dari fitnah syahwat yang menggerogoti iman (Sodiq 2007:159-160).  

Rasjid (1954: 369) muhrim seorang, artinya orang yang tidak halal 

dikawini. Banyaknya ada 14 macam. 

a. Ibu dan nenek, ibu dari bapa dan seterusnya sampai ke atas. 

b. Anak dan cucu seterusnya ke bawah. 

c. Saudara perempuan, seibu-sebapa atau sebapa atau seibu saja. 

d. Saudara perempuan dari bapa. 
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e. Saudara perempaun dari ibu. 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. 

g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. 

Dua orang dari sebab menyusu. 

h. Ibu dan bapa tempat menyusu. 

i. Saudara perempuan yang sepersusuan. 

Empat orang dari sebab perkawinan. 

j. Ibu dari isteri (mertua) 

k. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya. 

l. Isteri dari anak (menantu). 

m. Isteri bapak. 

Dalam Islam ta‟aruf berarti suatu tindakan pengenalan dan pendekatan 

terhadap calon pasangan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. 

Tujuan ta‟aruf adalah mengetahui kriteria calon pasangan. Ta‟aruf tidak bisa 

disamakan dengan pacaran yang orientasinya hanyan mengarah pada kenikmatan 

sesaat. Sebenarnya pacaran yang islami itu tidak ada. Perempuan muslim boleh 

mengenal banyak laki-laki asalkan tidak untuk dipacari, melainkan proses seleksi 

sebelum memutuskan untuk menikah (Thobroni dan Munir 2010: 75).  

Tujuan ta‟aruf adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah 

dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam berta‟aruf. Media 

ta‟aruf menurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter 

masing-masing. Dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap 

penting bagi keduanya. Inti dari ta‟aruf adalah pendekatan terhadap calon suami 
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atau istri tanpa ternodai unsure maksiat di dalamnya. Pada umumnya, ta‟aruf 

dilakukan dengan mediator orang tua atau saudara. Perempuan sifatnya menjadi 

objek dari aktivitas ta‟aruf. Ta‟aruf diadakan di rumah calon istri atau tempat yang 

telah ditentukan oleh calon suami (Thobroni dan Munir 2010: 83).  

Rasjid (1954: 361) menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa 

melihat perempuan yang akan dipinang itu harus (boleh) saja. Seperti dalam hadis 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad (dalam Rasjid 1954: 361-362) 

berbunyi “Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, 

maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja dengan 

sengaja, semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan 

itu atau tidak”. 

Dalam upaya ta‟aruf dengan calon pasangan, pihak pria dan wanita 

dipersilakan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan kepentingan 

masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Akan tetapi, tentu saja semua 

itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya, tidak boleh hanya dilakukan berdua 

saja. Harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. 

Jadi, taaruf bukanlah bermesraan berdua, tapi lebih kepada pembicaraan yang 

bersifat realistis untuk mempersiapkan sebuah perjalanan panjang berdua. 

Ta‟aruf adalah media syar`i yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengenalan terhadap calon pasangan. Sisi yang dijadikan pengenalan tidak hanya 

terkait dengan data global, melainkan juga termasuk hal-hal kecil yang menurut 

masing-masing pihak cukup penting. Misalnya masalah kecantikan calon istri, 

dibolehkan untuk melihat langsung wajahnya dengan cara yang seksama, bukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pria
http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali
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cuma sekedar curi-curi pandang atau ngintip fotonya. Justru Islam telah 

memerintahkan seorang calon suami untuk mendatangi calon istrinya secara 

langsung face to face, bukan melalui media foto, lukisan atau video. Karena pada 

hakikatnya wajah seorang wanita itu bukan aurat, jadi tidak ada salahnya untuk 

dilihat. Khusus dalam kasus taaruf, yang namanya melihat wajah itu tidak hanya 

melirik-lirik sekilas, tetapi jika perlu diperhatikan dengan seksama. Periksalah 

apakah ada jerawat yang tumbuh di sana. Begitu juga seorang lelaki boleh 

meminta untuk diperlihatkan kedua telapak tangan calon istrinya. Juga bukan 

melihat sekilas, tetapi melihat dengan seksama. Karena telapak tangan wanita 

bukanlah termasuk aurat (http://sumbawamoslem.blogspot.com). 

 

Sodiq (2007: 211) mengemukakan manakala seorang gadis telah menarik 

perhatian, maka seorang laki-laki segera mencari informasi tentang dirinya. 

Kumpulkan data tentang gadis itu dari keluarga, sahabat, orang terdekat dan 

semua orang yang berada dilingkungannya. Atau bisa juga dengan meminta 

bantuan orang yang dipercaya. Sebaiknya orang itu adalah orang yang amanah, 

pintar menjaga lisan dan rahasia, paham agama dan tidak bermaksiat. Dalam 

proses ta‟aruf orang tersebut bisa dikatakan sebagai mak comblang. Setelah 

mantap, maka segera melamar gadis tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sodiq (2007: 218-219) bahwa seorang 

laki-laki sebaiknya lebih dulu melihat perempun yang akan dipinangnya. Hal ini 

dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya 

yang merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk mempersunting 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Foto
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Wajah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerawat
http://id.wikipedia.org/wiki/Aurat
http://sumbawamoslem.blogspot.com/
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perempuan tersebut. Laki-laki yang meminang boleh melihat keadaan fisik 

perempuan yang dipinangnya. Ia boleh melihat bagian-bagian yang 

menjadikannya tertarik untuk menikahinya, misalnya betis atau rambut kepalanya. 

Hal semacam ini tidak terlarang sebagaimana dilakukan Umar bin Khathab. 

Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dilakukan di hadapan mahramnya. 

Meminang artinya menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk 

memperjodohkan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya 

dengan perantaraan seorang yang dipercayai. Meminang dengan cara yang 

tersebut, dibolehkan dalam agama Islam, terhadap kepada gadis atau janda yang 

telah habis iddahnya kecuali perempuan yang masih dalam “iddah bain” 

sebaiknya dengan jalan sendirian saja (Rasjid 1954: 360-361). 

Setelah itu maka proses pernikahan dilakukan. Calon suami melakukan 

perjanjian atau akad dengan wali dari calon istri. Wali menikahkan anak putri 

mereka kepada calon suaminya dengan mahar (mas kawin) sesuai permintaan 

calon istri. Calon istri yang sholehah akan meminta mahar yang tidak 

memberatkan. Mahar bisa dibayar tunai (diserahkan langsung) atau dihutang 

(diserahkan kemudian).  

Menurut Rasjid (1954: 355) Ta‟rif Perkawinan adalah „aqad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya 

bukan muhrim. Sodiq (2007: 227) mengungkapkan bahwa dalam aqad nikah ada 

beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai berikut. 

a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 
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b. Adanya Ijab Qabul. 

c. Adanya Mahar. 

d. Adanya Wali. 

e. Adanya Saksi-saksi. 

 

2.2.3. Tanggapan Pembaca 

Pengertian mengenai tanggapan pembaca mengandung dua konsep, yaitu 

konsep tentang kegiatan menanggapi karya sastra dan konsep tentang pembaca. 

Konsep tanggapan pembaca menunjukkan mengenai aktivitas pembaca dalam 

menerima karya sastra. Pembaca memberikan tanggapan terhadap suatu karya 

sastra karena adanya sentuhan estetis pada karya sastra tersebut (Chamamah 

dalam Jabrohim 2001: 148-149). 

Pada waktu melakukan interpretasi suatu teks, pembaca sudah mempunyai 

bekal yang berkaitan dengan karya yang dibacanya. Bekal pengetahuan inilah 

yang selanjutnya menyediakan kepada si pembaca satu cakrawala harapan. 

Kedalaman bekal pembaca diangkat dari gudang pengetahuan dan 

pengalamannya, yaitu gudang pembaca yang berisikan seperangkat norma-norma 

sosial, historis, dan budaya yang dimanfaatkan dalam proses pembacaannya 

(Segers dalam Jabrohim 2001: 147). 

Menurut Selden (dalam Jabrohim 2001: 148) bekal pembaca senantiasa 

bertambah dan berubah. Latar belakang pengetahuan mereka berbeda sehingga 

hasil penerimaan dan tanggapannya berbeda pula. Keadaan ini memperlihatkan 
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gejala bahwa dalam proses membaca, terjadi interaksi, dialog antara pembaca 

dengan teks yang dibacanya yang selanjutnya melahirkan beragam makna.  

Kehadiran ragam makna tersebut menunjukkan bahwa sebuah teks jika 

belum dibaca, ia masih berada dalam tatanan artefak yang tidak tersusun rapat. 

Karya sastra akan berubah menjadi karya seni, yaitu menjadi objek estetik dan 

berfungsi estetik, setelah dibaca atau ditanggapi. Kondisi ini disebabkan 

pengarang dan karyanya adalah dua hal yang berbeda. Sebelum karya sastra hadir, 

makna ada di tangan pengarang. Tetapi ketika karya hadir di hadapan 

pembacanya, kekuasaan pengarang menjadi hilang dan berpindah ke tangan 

pembaca. Dalam proses penghadiran karya sastra, pembaca berganti peran 

menjadi pengarang (Jabrohim 2001: 148).  

Pertemuan antara pembaca dan teks sastra menyebabkan terjadinya proses 

penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai subjekif, yang hasilnya adalah 

pengakuan makna teks. Dalam menanggapi karya sastra, pembaca selalu 

membentuk unsur estetik melalui pertemuan antara horizon harapan, bentuk teks, 

dan norma-norma sastrawi yang berlaku. Pembaca selaku pemberi makna akan 

senantiasa ditentukan oleh ruang, waktu, golongan sosial, budaya dan 

pengalamannya. 

 

2.2.4. Teori Resepsi  

Penelitian resepsi sebenarnya wilayah telaah pragmatik sastra. Termasuk 

di dalamnya adalah bagaimana aktivitas pembaca sebagai penikmat dan 

penyelamat karya sastra lama. Sebagai penikmat, pembaca akan meresepsi dan 

sekaligus memberikan tanggapan tertentu tarhadap karya sastra. Sebagai 
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penyelamat, pembaca yang mau menerima kehadiran sastra, juga akan meresepsi 

dan selanjutnya melestarikan dengan cara menginformasikan (Endaswara 2003: 

115) 

Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana ”pembaca” memberikan makna 

terhadap karya sastra yang dibacanya,  sehingga dapat memberikan reaksi atau 

tanggapan terhadapnya (Junus 1985: 1). Resepsi sastra berasal dari kata Latin 

reciper yang berarti menerima atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Jika 

pembaca merasa nikmat dalam memahami karya sastra, berarti karya sastra 

tersebut dipandang sukses. Tentu saja dalam aplikasinya, peneliti resepsi sastra 

akan memanfaatkan pendekatan ilmu sosial humaniora yang relevan untuk 

mengungkap seberapa besar tingkat resepsi pembaca terhaap teks sastra. 

Menurut Pradopo (2007: 206) yang dimaksud resepsi adalah ilmu 

keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya 

sastra. Teeuw (dalam Pradopo 2007: 207) mengatakan bahwa resepsi termasuk 

pada orientasi pragmatik. Karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, 

yaitu karya sastra ditujukan kepada pembaca bagi kepentingan masyarakat 

pembaca. Di samping itu, pembacalah yang menentukan makna dan nilai karya 

sastra. Karya sastra itu tidak mempunyai arti tanpa ada pembaca yang 

menanggapinya. Karya sastra itu mempunyai nilai karena ada pembaca yang 

menilai. 

Resepsi sastra adalah pendekatan penilaian sastra yang tidak berpusat pada 

teks. Karena teks sastra bukan satu-satunya obyek penelitian, pendekatan ini tidak 
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murni meneliti sastra. Resepsi sastra justru meneliti teks sastra dalam kaitan 

tertentu (Endaswara 2003: 118). 

Penelitian resepsi sastra pada dasarnya, merupakan penyelidikan reaksi 

pembaca terhadap teks. Reaksi termaksud dapat positif dan juga negatif. Resepsi 

yang bersifat positif, mungkin pembaca akan senang, gembira, tertawa, dan segera 

mereaksi dengan perasaanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mukarovsky 

(Endaswara 2003: 119) bahwa peranan pembaca amat penting yaitu sebagai 

pemberi makna teks sastra. Karya sastra hanya artefak yang harus dihidupkan 

kembali dan diberi makna oleh pembaca sehingga menjadi obyek estetik. Reaksi 

terhadap teks sastra tersebut dapat berupa sikap dan tindakan untuk memproduksi 

kembali, menciptakan hal yang yang baru, menyalin, meringkas, dan sebagainya. 

Sebaiknya reaksi yang bersifat negatif mungkin pembaca akan sedih akan jengkel, 

bahkan antipati terhadap teks sastra. 

Teori estetika resepsi menekankan perhatian utama pada pembaca karya 

sastra di antara jalinan segitiga: pengarang, karya sastra, dan masyarakat (Jauss 

dalam Pradopo 2007: 220). Pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti sastra 

adalah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani phaenomenon yang 

berarti gejala yang tampak. Dalam hal ini fenomenologi sering digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian resepsi sastra karena karya sastra berhubungan dengan 

fenomena atau gejala yang tampak di masyarakat setelah membaca sebuah karya 

sastra. 

Tugas pembaca dalam setiap aktivitas resepsi memang tidak mudah. 

Pembaca sering dihadapkan pada teks-teks sastra yang relatif pelik. Hal ini akan 
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dipengaruhi juga oleh sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan sistem 

sastra. Itulah sebabnya, pembaca hendaknya mampu mengembalikan segala yang 

menyimpang itu kepada yang jelas, yang terang, yang dapat dipahami. Kiatan ini 

menurut Culler (dalam Endaswara 2003: 126) dinamakan: recupepration, 

naturalitation, dan vraisemblablisation. Singkat kata, peneliti sastra hendaknya 

mampu mengungkap berbagai hal tentang upaya pembaca menyikap teks sastra 

itu. Peneliti sastra hendaknya mengupas, menyingkapkan, dan 

mempertanggungjawabkan sistem itu. 

Pradopo (2007:210) menegaskan dalam meneliti karya sastra berdasarkan 

metode resepsi dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu sinkronik dan diakronik. 

Penelitian sinkronik adalah cara penelitian resepsi terhadap sebuah karya sastra 

dalam satu masa atau periode. Jadi yang diteliti adalah resepsi (tanggapan) 

pembaca dalam kurun waktu. Sedangkan penelitian diakronis dapat dilakukan 

dengan mengumpulkan tanggapan-tanggapan pembaca-pembaca ahli sebagai 

wakil-wakil pembaca dari tiap-tiap periode. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori resepsi sinkronis karena 

penelitian ini dilakukan pada satu kurun waktu yaitu tahun 2011. Subjek 

penelitian yang digunakan adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah di jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes saat penelitian ini berlangsung, sedangkan 

ojek penelitiannya adalah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El 

Shirazy. 

Jauss (dalam Pradopo, 2007:209) menyebutkan bahwa dalam estetika 

resepsi, yang menjadi perhatian utama adalah karya sastra dan masyarakat 
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pembaca. Hal ini disebabkan bahwa kehidupan historis karya sastra tidak 

terpikirkan tanpa partisipasi pembacanya. Menurut Jauss, metode estetika resepsi 

mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu 

mendapat resepsi atau tanggapan para pembacanya. Horizon harapan (horizon of 

expectation) memungkinkan terjadinya penerimaan dan pengolahan dalam batin 

pembaca terhadap teks sastra. Horizon harapan pembaca terbagi menjadi dua, 

yaitu (1) yang bersifat estetis dan (2) tidak estetik (di luar teks sastra). Bersifat 

estetik berupa penerimaan unsur-unsur struktur pembangun karya sastra, seperti 

tema, alur, gaya bahasa, dan sebagainya. Adapun yang tidak bersifat estetik, 

berupa sikap pembaca, pengalaman pembaca, situasi pembaca, dan sebagainya. 

Kedua sisi resepsi sastra tersebut sama-sama penting dalam pemahaman karya 

sastra (Jauss dalam Endaswara 2003: 123). Jauss (dalam Pradopo 1995: 220) 

mengatakan bahwa teori estetika resepsi menekankan perhatian utama pada 

pembaca karya sastra di antara jalinan segitiga: pengarang, karya sastra, dan 

masyarakat pembaca. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan judul penelitian Tanggapan Mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Indonesia Unnes Terhadap Proses Ta‟aruf Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El-Sirazy di atas, maka subjek penelitian yang digunakan adalah 

Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes. Penelitian ini 

menggunakan penelitian sampel dari populasi mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Unnes. 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Arikunto 2006: 130). Dalam penelitian ini 

populasi yang dimaksud adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Unnes. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan 

sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-

benar dapat berfungsi sebagai contoh, serta dapat menggambarkan keadaan 

populasi yang sebenarnya (Arikunto 2006: 131-133). Dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan sebagai subjek atau responden penelitian berjumlah seratus orang 

yang semuanya merupakan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Unnes.  
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3.2 Data Penelitian 

Data penelitian bersumber dari hasil jawaban kuesioner yang disebarkan 

pada responden penelitian. Data yang digunakan berupa isian jawaban dari 

responden mengenai pendapatnya terhadap proses ta'aruf dalam novel Ayat-Ayat 

Cinta Karya Habiburrahman El-Sirazy. Data lainnya adalah teks pernyataan atau 

kalimat yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-

Sirazy yang mengandung informasi tentang proses ta'aruf. 

 

3.2.1 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan (Arikunto 2006:129). Sumber data dari penelitian ini adalah Novel 

Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El- Sirazy. Serta jawaban kuesioner dari 

mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes mengenai pendapatnya terhadap 

proses ta'aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penelitian. 

Pengumpulan data akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya sampai 

pada tahap penarikan simpulan. Karena sangat pentingnya proses pengumpulan 

data ini, maka diperlukan teknik yang benar untuk memeroleh data-data yang 
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akurat, relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

3.3.1 Penggunaan Kuesioner atau Angket 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memeroleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto 2006:151).  

Kuesiner yang digunakan bersifat terbuka atau isian sehingga memberi 

kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

Kuesioner dapat disebarkan langsung secara serentak pada responden tanpa 

adanya peneliti yang berhadapan langsung dengan responden sehingga lebih 

memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

terbuka atau isian tersebut. 

 

3.3.2 Kartu Data 

Kartu data digunakan dalam pendokumentasian data yang berupa kalimat 

atau pertanyaan-pertanyaan mengenai proses ta‟aruf dalam novel. Adapun bagian-

bagian kartu data ini adalah nomor urut data, jenis data, dan kutipan yang disertai 

halaman tempat ditemukannya kutipan tersebut. Jenis data berisi keterangan 

kutipan, yaitu pernyataan yang menyebutkan mengenai proses ta‟aruf dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta. 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Langkah Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun 

langkah kerja penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang ingin didapat. 

2) Menentukan sasaran penelitian, yaitu mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Unnes.  

3) Membagikan angket atau kuesioner secara serentak kepada banyak 

responden. 

4) Mendata hasil jawaban angket atau kuesioner dari banyak responden. 

5) Menganalisis data hasil penelitian berupa jawaban dari kuesioner dan kartu 

data sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data mengenai proses ta‟aruf 

dalam novel Ayat-Ayat Cinta serta resepsi mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

sastra Indonesia Unnes terhadap proses ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta. 

6) Membuat simpulan hasil analisis.  

3.5 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket harus diolah supaya 

diperoleh suatu data yang siap disajikan menjadi hasil dari suatu penelitian. 

Teknik analisis data dipergunakan untuk menguraikan masalah yang ditarik dari 

No. Data  Jenis Data:      

          

Kutipan : 

 

Halaman : 
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data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan 

ke dalam unsur-unsur yang ada hubungannya dengan pokok uraian yang akan 

dijelaskan sehingga menjadi suatu uraian yang dapat memperjelas pokok 

persoalan. Selain menggunakan penyebaran angket atau kuesioner, data juga 

diperoleh dari kutipan-kutipan kalimat dalam novel Ayat-Ayat Cinta yang 

menunjukkan proses ta‟aruf kemudian dianalisis sendiri oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan resepsi, yaitu pendekatan yang 

berhubungan dengan pembaca, khususnya tanggapan pembaca. Penelitian resepsi 

sastra pada dasarnya, merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. 

Reaksi yang timbul dapat positif atau negatif. Resepsi yang bersifat positif, 

mungkin pembaca akan senang, gembira, tertawa, dan segera mereaksi dengan 

perasaannya. Sebaliknya, reaksi yang bersifat negative mungkin pembaca akan 

sedih, jengkel, bahkan antipati terhadap teks sastra (Endaswara 2003: 119). 

Pendekatan resepsi termasuk dalam orientasi penelitian pragmatik, yaitu orientasi 

penelitian yang menghubungkan pembaca dengan karya sastra. Penelitian atas 

reaksi pembaca ini dilakukan dengan melihat efek langsung dari suatu teks sastra 

pada kelompok pembaca dengan memberikan suatu pernyataan. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh juga merupakan efek reaksi pembaca langsung pada novel 

Ayat-Ayat Cinta yang merupakan objek dari penelitian ini. Setelah mendapat data 

yang diinginkan, data tersebut dianalisis berdasarkan reaksi negatif dan positifnya 

terhadap novel tersebut kemudian disimpulkan sesuai dengan teori resepsi yang 

telah disebutkan di atas. 

  



 39 

BAB IV 

TANGGAPAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

UNNES TERHADAP PROSES TA’ARUF DALAM NOVEL AYAT-AYAT 

CINTA KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 

 

4.1 Proses Ta’aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman 

El Shirazy 

Karya sastra biasanya menyuguhkan ide cerita yang berhubungan dengan 

segala fenomena yang ada di masyarakat, seperti novel Ayat-Ayat Cinta yang 

menyuguhkan cerita tentang proses ta‟aruf sebelum menikah. Tidak hanya proses 

ta‟aruf saja, novel ini juga menjelaskan tentang hubungan laki-laki dan perempuan 

dalam Islam yang bukan muhrim beserta kisah romansanya. 

 

4.1.1 Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Sastra merupakan sarana paling ampuh untuk memengaruhi pola pikir 

masyarakat. Karya sastra biasanya menyuguhkan ide cerita yang berhubungan 

dengan segala fenomena yang ada di masyarakat, salah satunya agama. Karya 

sastra adalah sebuah cerminan masyarakat, sehingga karya sastra bisa dijadikan 

sebagai media dakwah oleh pengarang pada pembaca. Ide-ide yang dituangkan 

dalam membuat karya sastra adalah segala fenomena yang terjadi di masyarakat, 

hal itu dikarenakan pengarang adalah bagian dari masyarakat. Tidak terkecuali 

karya sastra yang bergenre islami.  

 

39 
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Ayat-Ayat Cinta merupakan salah satu novel bergenre islami yang sangat 

menarik, sebab pengarang mampu menyisipkan pesan-pesan moral dalam 

ceritanya sehingga mampu untuk menyampaikan dakwahnya yang sangat halus 

sebagai bagian dari cerita. Kehalusan ini berarti tidak menimbulkan perasaan 

pembaca bahwa dakwah itu sengaja diselipkan dengan terpaksa. Bahkan tanpa 

disadari ilmu fikih dan aqidah bisa bertambah setelah mengikuti dialog-dialog 

yang disampaikan. Novel ini juga menunjukkan kepada pembacanya untuk 

memahami konsep hubungan laki-laki dan perempuan secara islami. Pengarang 

memberikan contoh yang jelas mengenai hubungan ini melalui para tokoh cerita 

dalam novelnya. 

Tokoh utama dalam novel tersebut bernama Fahri. Fahri adalah seorang 

Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir.  Ia selalu 

berusaha meneladani Rasulullah Saw. dalam segala perilakunya. Hal itu tercermin 

dari perbuatannya sehari-hari, baik dalam hubungan bertetangga, berinteraksi 

dengan lawan jenis, maupun dengan sesama Muslim atau non-Muslim.  

Perilakunya saat berinteraksi dengan lawan jenis sangat hati-hati dan 

selalu menerapkan ajaran Islam. Hal tersebut seperti saat Fahri berkenalan dengan 

Alicia di metro. Seperti kutipan berikut ini. 

“ Hai Indonesia, thank‟s for everything. My name‟s Alicia.” 

“Oh, you‟re welcome. My name is Fahri,” jawabku sambil menangkupkan 

kedua tanganku di depan dada, aku tidak mungkin menjabat tangannya. 

“ Ini bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Dalam ajaran Islam, 

seorang lelaki tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengan perempuan 

selain istri dan mahramnya.” Aku menjelaskan agar dia tidak salah faham 

(AAC :54-55). 
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Islam melarang laki-laki dan perempuan bersentuhan secara fisik. Bukan 

hanya melarang menyentuh anggota tubuh yang lain, bersentuhan kulit dengan 

berjabat tangan saja, Rasulullah tidak pernah melakukan. Hal ini agar hati terjaga 

dari fitnah syahwat yang menggerogoti iman (Sodiq 2007:159-160).  

Fahri sangat berhati-hati saat berinteraksi dengan perempuan yang bukan 

muhrimnya, sehingga dia berusaha untuk tidak dengan sengaja bersentuhan 

dengan perempuan. Bahkan disaat Ia sedang berada di atas apartemen tempat 

tinggalnya dan melihat Noura yang sedang disiksa oleh Bahadur. Fahri pun 

memilih meminta tolong pada Maria dengan mengirim pesan singkat agar mau 

turun menolong Noura dan mengusap air matanya. Seperti kutipan berikut ini. 

“ Kumohon turunlah dan usaplah air matanya. Aku paling tidak tahan jika 

ada perempuan menangis. Aku tidak tahan. Kumohon. Andaikan aku halal 

baginya tentu aku akan turun mengusap airmatanya dan membawanya ke 

tempat yang jauh dari linangan airmata selama-lamanya (AAC :75-76).  

 

Ayat-Ayat Cinta adalah novel cinta yang romantis namun sangat Islami. 

Inti plot novel ini sebenarnya adalah kisah cinta segi empat antara Fahri sebagai 

tokoh utama dengan tiga gadis cantik yaitu, Aisya, Maria dan Noura. Akan tetapi 

kisah cinta itu dibalut dengan kata-kata yang indah dan tetap bernuansa islami. 

Kisah cinta yang terjalin antar tokoh pun masih di dalam koridor Islami. Kisah 

romantis mampu digambarkan tanpa adegan yang terkesan vulgar. 

Nuansa romantis namun islami, tampak pada saat Maria menunggui Fahri 

yang sedang sakit. Perasaan iba melihat Fahri berbaring tidak berdaya di 

hadapannya, membuat Maria menangis dan hendak menyentuh pipi Fahri, Akan 

tetapi Fahri berusaha menolaknya, seperti dalam kutipan berikut. 
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“ Kau membuatku menangis Fahri. Kau mengigau terus dengan bibir 

bergetar membaca ayat-ayat suci. Wajahmu pucat. Airmatamu meleleh 

tiada henti. Melihat keadaanmu itu apa aku tidak menangis,” serak Maria 

sambil tangan kanannya bergerak hendak menyentuh pipiku yang kurasa 

basah. 

“ Jangan Maria tolong, ja..jangan sentuh!” 

“ Maaf, aku lupa. Keadaan haru sering membuat orang lupa.” 

 (AAC : 176). 

 

Unsur dakwah juga terdapat pada dialog antara Fahri dan Alicia seorang 

warga Negara Amerika yang bertanya tentang opini bahwa Islam menyuruh 

seorang suami memukul istrinya. Kemudian Fahri menjelaskan ajaran yang 

sesungguhnya dalam Islam, seperti terdapat dalam kutipan sebagai berikut. 

“ Tidak benar ajaran Islam menyuruh melakukan tindakan tidak beradab 

itu. Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadisnya bersabda, „La tadhribu 

imaallah!‟ Maknanya, „Jangan kalian pukul kaum perempuan!‟ Dalam 

hadis yang lain, be,iau menjelaskan bahwa sebaik-baik lelaki atau suami 

adalah yang berbuat baik pada istrinya. Dan memang, di dalam Al-Quran 

ada sebuah ayat yang membolehkan seorang suami memukul istrinya. Tapi 

harus diperhatikan dengan baik untuk istri macam apa? Dalam situasi 

seperti apa? Tujuannya untuk apa? Dan cara memukulnya bagaimana? 

Ayat itu ada dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat 34.”  (AAC : 96-97) 

 

Dari kutipan-kutipan tersebut jelas sekali bahwa pengarang mampu 

menyelipkan unsur-unsur dakwah dalam dialog antar tokohnya sehingga tanpa 

disadari dakwah tersebut tersampaikan pada pembaca. Bahkan dengan novel ini  

diharapkan pembacanya dapat memahami dengan jelas konsep hubungan laki-laki 

dan perempuan dalam Islam secara benar, dan lebih lanjut dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka. 

 

4.1.2 Proses Ta’aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Seperti yang diketahui, dalam konsep agama Indonesia sebagai negara 

Timur adalah negara yang menerapkan budaya pernikahan antara laki-laki dan 
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perempuan. Pernikahan dimaksudkan untuk membuat suatu hubungan itu menjadi 

sah di mata negara dan juga agama. Sebelum menuju jenjang pernikahan, 

masyarakat Indonesia kebanyakan sudah mengenal istilah pacaran. Hal ini juga 

dikenal oleh lingkungan pemuda-pemudi mulai tingkat SMP, SMA, hingga 

Perguruan Tinggi. Istilah pacaran bahkan banyak di-ekspose melalui tayangan 

televisi dalam program sinetron ataupun buku-buku bacaan seperti novel, 

kumpulan cerpen, dan komik.  

Habiburrahman El Shirazy bisa dikatakan secara tidak langsung telah 

menjadikan novel Ayat-Ayat Cinta sebagai media berdakwah kepada masyarakat, 

dengan memperkenalkan istilah poligami dan ta‟aruf dalam Islam melalui 

tokohnya. Poligami di Indonesia mungkin sudah bukan hal yang baru lagi di 

Indonesia, terlihat dari sejarah bahwa raja-raja di Indonesia tidak hanya memiliki 

satu istri. Istilah poligami juga dilakukan oleh banyak ulama dengan berbagai 

alasan. Akan tetapi, istilah ta‟aruf belum banyak dikenal di kalangan masyarakat 

luas.  

Ta‟aruf dalam Islam berarti suatu tindakan pengenalan dan pendekatan 

terhadap calon pasangan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. 

Tujuan ta‟aruf adalah mengetahui kriteria calon pasangan. Kumpulan data tentang 

gadis itu dapat diperoleh dari keluarga, sahabat, orang terdekat dan semua orang 

yang berada di lingkungannya. Dalam novel ini diceritakan bahwa Aisha dan 

Fahri sebenarnya sudah pernah bertemu dan berkenalan sebelumnya di metro. 

Kuterima buku notes kecil dan pulpen itu. Aku paham maksud Aisha, 

tentu tidak sekedar nama tapi dilengkapi dengan alamat atau nomor telpon. 

Masinis metro membunyikan tanda alarm bahwa sebentar lagi pintu metro 

akan ditutup dan metro akan meneruskan perjalanan. Aku hanya 
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menuliskan nama dan nomor handphone-ku. Lalu kuserahkan kembali 

padanya. Aisha langsung turun sambil berkata, 

“Danke, auf widersehen!” (AAC : 56). 

 

Pertemuan mereka bahkan tidak hanya di metro itu saja, mereka pernah 

bertemu di mahattah metro bawah tanah. Saat itu Aisha ingin menemani Alicia 

yang ingin berbincang dengan Fahri seputar Islam dan ajaran moral yang 

dibawanya. Pada saat sedang menunggu kedatangan Alicia yang terlambat, 

mereka pun berbincang-bincang mengenai kehidupan pribadinya masing-masing. 

Dari situlah Fahri mulai sedikit tahu tentang kehidupan Aisha, dan Aisha pun tahu 

bahwa Fahri mengenal pamannya yang bernama Eqbal Hakan Erbakan. 

Aisha lalu bertanya-tanya tentang saya. Tentang Indonesia. Tentang Jawa. 

Dia pun sempat sedikit mengenalkan dirinya. Dia baru enam bulan di 

Cairo . tujuannya untuk belajar bahasa Arab dan memperbaiki bacaan Al-

Qur‟annya. Di Jerman ia sudah tingkat akhir Fakultas Psikologi. Ayahnya 

asli Jerman. Ibunya asli Turki. Ibu ibunya adalah wanita asli Palestina. 

Neneknya lahir di Giza. Aku bertanya sejak kapan memakai jilbab dan 

cadar. Ia menjawab memakai jilbab sejak SMP dan memakai cadar sejak 

tiba di Mesir, mengikuti bibinya. Sementara ini ia tinggal di Maadi 

bersama bibi dan pamannya. Bibinya sedang S.2. di Kuliyyatul Banat 

Universitas Al Azhar, beliau adik bungsu dari ibunya. Sedangkan 

pamannya sedang S.3., juga di Al Azhar. Aku mengenal beberapa orang 

Turki yang ada program  pascasarjana. Aku teringat sebuah nama. 

“Aku kenal seorang mahasiswa Turki. Dia cukup akrab denganku. Di 

pernah bilang tinggal di dekat Kentucky Maadi, mungkin pamanmu 

kenal,” kataku. 

“Namanya Eqbal Hakan Erbakan?” 

“Itu Pamanku” (AAC : 95). 

 

Dari perkenalan mereka dan pertemuan-pertemuan sesudahnya, Aisah 

kemudian mulai mencari tahu tentang data diri Fahri dari orang-orang yang 

sekiranya kenal dan dekat dengan Fahri, tanpa terkecuali pamannya sendiri, Eqbal 

Hakan Erbakan. berawal dari semua itulah proses ta‟aruf  antara Aisha dan Fahri 

dimulai. Seperti perngakuan Aisha berikut ini. 
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“Aku sudah mengetahui banyak tentang dirimu. Dari Paman Eqbal, dari 

Nurul dan orang-orang satu rumahnya. Dari Ustadzah Maemuna istri 

Ustadz Jalal. Dari Ruqoyya, istri Aziz. Aku akan sangat berbahagia 

menjadi istrimu. Dan memang akulah yang meminta Paman Eqbal untuk 

mengatur bagaimana aku bisa menikah denganmu. Akulah yang meminta. 

Aisha menjawab dengan bahasa Arab fusha. (AAC ;215-216). 

 

Dalam proses ta‟aruf biasanya melalui perantara orang, yang biasanya 

disebut sebagai mak comblang. Dalam novel ini yang menjadi mak comblang 

antara Fahri dan calon istrinya adalah Syaikh Utsman, dalam novel ini dijelaskan 

bahwa beliau merupakan ulama besar yang mengajarkan tokoh utama Fahri ilmu 

Qiraah Sab‟ah dan Ushul Tafsir, yang dapat dipercaya sebagai seorang mak 

comblang. Seperti dalam kutipan berikut ini. 

“ Apakah kau mau menikah dalam waktu dekat ini. Kalau mau, kebetulan 

ada orang saleh datang kepadaku. Ia memiliki keponakan yang salehah dan 

baik agamanya. Ia minta dicarikan pasangan yang tepat untuk 

keponakannya itu. Aku melihat kau adalah pasangan yang tepat 

untuknya.”(AAC : 202). 

 
Setelah berpikir panjang dan mendapat persetujuan dari orang tuanya di 

Indonesia, Fahri lalu menemui Syaikh Utsman dan mengatakan kemantapannya 

untuk menikahi gadis tersebut. Meskipun Fahri belum pernah melihat sendiri 

wajah gadis itu dan bagaimana keadaannya, akan tetapi Fahri yakin dan percaya 

bahwa, siapa pun gadis yang telah dipilihkan oleh Syaikh Utsman untuknya, 

pastilah gadis yang tepat untuk dirinya. Seperti yang terdapat dalam kutipan 

berikut ini. 

Hari berikutnya aku kembali menemui Syaikh Utsman dan kukatakan 

kemantapanku untuk menikahi gadis itu. Syaikh Utsman berkata, 

“Aku sudah menduka dan aku sangat yakin kau akan mengatakan itu. Aku 

memang belum melihat foto gadis itu, tapi istriku, Ummu Fathi, yang 

melihat foto-foto dalam album itu memuji-muji kecantikannya. Ummu 

Fathi malah bilang jika kau sampai tidak mau, maka ia memintaku agar 

menjodohkan dengan cucuku yang sedang kuliah di Perancis. Aku geli 
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sekali mendengar perkataan Ummu Fathi. Dan kau nanti akan kaget karena 

tadi malam walinya bilang gadis itu mengenalmu, dan kau mungkin telah 

mengenalnya. Kau sudah melihatnya, kau mengenalnya bukan?” (AAC : 

205). 

 

Setelah seorang laki-laki telah merasa siap untuk menikah maka dia akan 

mendatangi calon istri yang telah dipilihnya untuk mengenal lebih jauh, pada 

tahapan ini biasa disebut mengkhitbah. Menurut Azzam dan Hawwas (2009: 8) 

khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita 

tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Dapat 

pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi 

seorang wanita yang halal dinikahi. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya 

peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, bisa juga 

melalui keluarga, atau seorang utusan yang dapat dipercaya untuk meminta orang 

yang dikehendaki. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan 

perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan 

haknya sendiri secara murni, tanpa paksaan dari orang lain. Dalam novel ini 

dijelaskan bahwa Fahri pun menemui calon istrinya tersebut dalam majelis 

khitbah. Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Anakku kau pasti panas dingin sekarang. Iya kan? Aku dulu juga 

merasakan hal yang sama. Dalam perjalanan bersama Ummu Fathi, untuk 

pertama kalinya sekaligus khitbah, hatiku berdesir, jantungku berdegup, 

keringat dingin keluar. Tapi itulah saat-saat yang tak terlupakan. Dan 

ketika kami bertemu. Ummu Fathi keluar mengeluarkan minuman dengan 

tangan bergetar….” (AAC : 210). 

 

Pada umumnya, ta‟aruf dilakukan dengan mediator orang tua atau saudara. 

Ta‟aruf diadakan di rumah calon istri atau tempat yang telah ditentukan oleh calon 

suami (Thobroni dan Munir 2010: 83). Dalam novel ini tempat yang digunakan 
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untuk ta‟aruf antara Fahri dan Aisha adalah rumah Syaikh Utsman. Seperti 

kutipan berikut ini. 

“Memasuki ruang tamu Syaikh Utsman kakiku seperti lumpuh. Aku 

hampir tidak bisa mengangkat kakiku. Tubuhku gemetar. Ruang tamu 

yang penuh dengan kitab-kitab klasik ini akan menjadi saksi penting 

dalam sejarah hidupku. Syaikh utsman mempersilakan aku duduk di sofa 

busa yang menghadap ke barat….” (AAC : 211). 

“Ummu Fathi, istri Syaikh Utsman mempersilakan yang bernama Aisya 

agar duduk di sofa yang menghadap ke timur. Dan mempersilakan istri 

Eqbal duduk di dekat Aisya, sofa yang menghadap ke selatan. Beliau 

sendiri duduk tepat di depanku. Dan Eqbal duduk berhadapan dengan 

Syaikh Utsman, juga berdekatan denganku. Si kecil Amena duduk di 

pangkuan ibunya. Dan si kecil Hasan berdiri di depan ayahnya (AAC : 

212). 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Sodiq (2007: 218-219) bahwa seorang 

laki-laki sebaiknya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini 

dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya 

yang merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk mempersunting 

perempuan tersebut. Laki-laki yang meminang boleh melihat keadaan fisik 

perempuan yang dipinangnya. Ia boleh melihat bagian-bagian yang 

menjadikannya tertarik untuk menikahinya, misalnya betis atau rambut kepalanya. 

Hal semacam ini tidak terlarang sebagaimana dilakukan Umar bin Khathab. 

Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dilakukan di hadapan mahramnya. 

Seperti yang terjadi pada tokoh Fahri, yang untuk pertama kalinya diperbolehkan 

melihat wajah Aisha sebagai calon istrinya. Berikut adalah kutipannya. 

“Ini adalah majelis ta‟aruf untuk dua orang yang sedang berniat untuk 

melangsungkan pernikahan. Menurut ajaran nabi, seorang pemuda boleh 

melihat wajah perempuan yang hendak dinikahinya. Untuk melihat daya 

tarik dan untuk menyejukkan hati. Maka, lebih baiknya, anakku Aisha 

membuka cadarnya. Meskipun Fahri sudah melihat wajahmu lewat album 

foto. Tetapi dia harus  melihat yang asli sebelum melangsungkan akad 

nikah. Bukankah begitu Ummu Amena?” (AAC : 214). 
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“Sambil mendekap Hasan aku menyaksikan tangan kanan Aisha perlahan-

lahan membuka cadarnya. Ada hawa sejuk mengalir dari atas. Masuk ke 

ubun-ubun kepalaku dan menyebar ke seluruh syaraf tubuhku. Wajah 

Aisha perlahan terbuka. Dan wajah putih bersih menunduk tepat di 

depnku. Subhanallah (AAC : 214). 

 

Tujuan ta‟aruf adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah 

dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam berta‟aruf. Media 

ta‟aruf menurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter 

masing-masing. Dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap 

penting bagi keduanya. Ta‟aruf sendiri memiliki manfaat dalam pergaulan antara 

laki-laki dan perempuan. Yaitu menghindarkan mereka dari aktivitas zina yang 

bersifat pornografi ataupun pornoaksi. Inti dari ta‟aruf adalah pendekatan terhadap 

calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya (Thobroni dan 

Munir 2010: 83). Maka tokoh Fahri dan Aisha kemudian saling menanyakan dan 

membuka hal-hal yang dianggap penting pada diri masing-masing. Seperti yang 

terdapat dalam kutipan dari novel berikut ini. 

“Baiklah, aku akan berbicara dari hatiku yang terdalam. Fahri, dengan 

disaksikan semua yang hadir di sini, kukatakan aku siap menjadi 

pendamping hidupmu. Akusudah mengetahui banyak tentang dirimu. Dari 

Paman Eqbal, dari Nurul dan orang-orang satu rumahnya. Dari Ustadzah 

Maemuna istri Ustadz Jalal. Dari Ruqoyya, istri Aziz. Aku akan sangat 

berbahagia menjadi istrimu. Dan memang akulah yang meminta Paman 

Eqbal untuk mengatur bagaimana aku bisa menikah denganmu. Akulah 

yang meminta. Aisha menjawab dengan bahasa Arab fusha. (AAC ;215-

216). 

Pembicaraan terus berlanjut ke masalah kami berdua, masalah diriku dan 

masalah Aisha. Syaikh Utsman mampu menggiring kami untuk membuka 

diri. Aku berterus terang tentang sakitku sebulan yang lalu. Aisha 

membuka dirinya pernah sakit asma. Aku ungkapkan kembali persyaratan 

ibuku, bahwa istriku mau tidak mau harus hidup dan berjuang di Indonesia 

(AAC : 216-217). 
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Setelah masing-masing merasa cocok dan mau menerima kelebihan dan 

kekurangan masing-masing untuk menjadi pasangan, maka pembicaraan berlanjut 

pada masalah pernikahan. Seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini. 

“Jika Aisha sedemikian mantapnya dan percaya padaku, maka, bismillah, 

aku pun mantap menerima Aisha untuk jadi istriku, pendmping hidupku 

dan ibu dari anak-anakku, aku akan sepenuh hati percaya padanya,” kataku 

dengan suara parau bergetar, dengan mata tetap menatap Aisha. (AAC : 

216). 

Setelah segala yang bersifat pribadi dirasa cukup, dan kami merasa benar-

benar akan bisa menjadi pasangan hidup yang serasi, bisa saling mengisi 

dan melengkapi, pembicaraan berlanjut ke masalah akad nikah dan pesta 

walimatul „ursy. Aisha ingin akad dan pesta dilaksanakan secepatnya. 

Setelah dikalkulasi dan timbang paling cepat akad dilaksanakan Jum‟at 

depan, tanggal 27 September, di masjid Abu Bakar Shidiq setelah shalat 

Ashar….(AAC : 218). 

 

Setelah itu maka proses pernikahan dilakukan. Fahri melakukan perjanjian 

atau akad dengan wali dari Aisha. Wali menikahkan anak putri mereka kepada 

calon suaminya dengan mahar (mas kawin) sesuai permintaan calon istri. Calon 

istri yang sholehah akan meminta mahar yang tidak memberatkan. Seperti kutipan 

berikut ini. 

“Qabiltu nikahaha wa tazwijaha linafsi bi mahril madzkur haalan, ala 

manhaji kitabillah wa sunnati Rasulillah! Aku terima nikah dan kawin dia 

(Aisha binti Rudolf Kremas) untuk diriku dengan mahar yang telah disebut 

tadi kontan, di atas manhaj kitab Allah dan sunnah Rasulullah!” (AAC : 

238). 

 

Demikian serangkaian proses ta‟aruf sampai pernikahan dalam novel Ayat-

Ayat Cinta. Proses tersebut dimulai dari tokoh Fahri yang belum tahu sama sekali 

siapakah calon istrinya nanti, kemudian berlanjut dengan perkenalan dan 

pendekatan secara islami di rumah Syaikh Utsman sehingga muncullah 

kemantaban di diri Fahri dan Aisha masing-masing untuk meneruskan tahapan itu 

pada pernikahan. Hal ini jelas jarang sekali ditemukan di Indonesia. Meskipun ada 
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mungkin hanya orang-orang golongan tertentu saja. Dari penjelasan proses ta‟aruf 

yang terdapat dalam novel tersebut, diharapkan pembaca dapat mengetahui dan 

memahami tentang istilah ta‟aruf dalam Islam sebagai pengganti pacaran sebelum 

menuju tahap pernikahan. 

 

4.1.3 Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kisah Romansa dalam novel Ayat-Ayat Cinta sangat unik dan menarik, 

dipenuhi dengan konflik batin antartokoh. Perasaan cinta yang dalam namun 

terpendam, membuat romansa cinta pada novel ini begitu mengharukan. Seperti 

perasaan cinta Nurul pada Fahri yang sudah lama ia pendam. Namun, karena 

kesalahan pamannya yang terlambat mengatakan pada Fahri, Nurul pun harus 

menelan kepahitan bahwa Fahri sudah terlanjur setuju untuk menikah dengan 

Aisha.  

“Orang yang dicintai Nurul, yang namanya selalu dia sebut dalam doa-

doanya, yang membuat dirinya satu minggu ini tidak bisa tidur entah 

kenapa, adalah FAHRI BIN ABDULLAH SHIDDIQ!” (AAC : 230). 

 

Di sini konflik batin digambarkan sangat kuat pada tokoh Fahri. 

Sebenarnya Fahri pun telah memendam perasaan yang sama pada Nurul. Tapi 

karena perbedaan status di antara mereka, membuat Fahri tidak berani melangkah 

lebih jauh untuk melamar Nurul. Akan tetapi,  di saat ia terlanjur akan menikah, 

tiba-tiba saja Paman dan Bibi Nurul datang dan memberitahukan padanya tentang 

perasaan Nurul padanya. Fahri dilanda kebingungan yang luar biasa. Pernikahan 

sebentar lagi akan berlangsung dan tidak mungkin akan dibatalkan, sementara ia 

tidak tega membiarkan Nurul terluka dan kecewa. 
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Aku meneteskan Airmata. Tetesan itu makin lama makin deras. Akupun 

tergugu. Kenapa jalan takdirnya  seperti ini? Kenapa berita yang 

sebenarnya sangat membahagiakan hatiku ini dating terlambat. Satu-

satunya nama seorang gadis yang bila kudengar hatiku bergetar adalah 

Nurul. Nurul Azkiya. Berita yang seharusnya membuat hatiku berbunga-

bunga itu kini justru membuat hatiku terasa pilu luar biasa. Dalam hati aku 

menyumpahi kebiasaan buruk orang jawa. Alon-alon waton kelakon! 

Jadinya selalu terlambat. Jika dua bulan yang lalu Nurul mengucapkan 

empat kata saja: “Maukah kamu menikahi aku?” Maka tak ada kepedihan 

ini. Sejak bertemu muka dengan Aisha hatiku sepenuhnya dipenuhi rasa 

cinta kepadanya. Dan beberapa jam lagi ikatan suci yang menyatukan cinta 

kami akan terjadi, insya Allah (AAC : 231). 

“Apa yang harus aku lakukan untuk Nurul Ustadz, apa. Seandainya Ustadz 

jadi diriku apa yang bisa Ustadz lakukan?” kataku sambil tergugu, hatiku 

terasa pilu. Seandainya Nurul dan Aisha datang bersamaan, aku tak perlu 

istikharah untuk memilih Nurul. Aku lebih mengenal Nurul daripada 

Aisha. Tapi siapa bisa menarik mundur waktu yang telah berjalan. (AAC : 

231). 

 

Novel Ayat-Ayat Cinta juga menghadirkan kisah tentang poligami. Di sini 

dikisahkan bahwa Maria seorang gadis yang menganut ajaran Kristen koptik, 

begitu mencintai Fahri yang jelas beragama Islam dan sangat mematuhi ajaran 

agamanya. Persaan cinta Maria pada Fahri dijelaskan pada buku agenda 

hariannya. Dalam agenda tersebut jelas digambarkan betapa Maria telah lama 

mencintai Fahri, sejak Fahri menjadi tetannga di flatnya. Begitu dalamnya Cinta 

Maria, hingga akhirnya Ia sakit parah setelah tahu bahwa Fahri sudah menikah 

dengan Aisha. 

Aku sangat cemas memikirkan dia. Dia tergeletak. Keningnya panas. Kata 

Mama terkena heat stroke. Kata teman-temannya dia seharian melakukan 

kegiatan yang melelahkan di tengah musim panas yang sedang menggila. 
Lipatan 4, (AAC : 372). 

Siang tadi pukul setengah empat Saiful datang dengan wajah cemas. 

Minta tolong Fahri dibawa ke rumah sakit. Fahri tak sadarkan diri. Aku 

telepon Mama dirumah sakit lalu bersama Youse membawa Fahri ke 

rumah sakit. Aku menunggunya sampai jam delapan malam. Dan dia 

belum juga siuman. Ah, Fahri kau jangan mati! Aku tak mau kehilangan 

dirimu. Sembuhlah Fahri, aku akan katakana semua perasaanku padamu. 
Aku sangat mencintaimu. Lipatan 6, (AAC : 373). 
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Sakitnya Maria membua Fahri jatuh dalam kebingungan yang sangat 

besar. Di satu sisi hanya dia yang bisa menyadarkan Maria dari sakitnya dan 

memberinya semangat hidup lagi. Di sisi lain ia telah menikah dengan Aisha dan 

dia telah berjanji akan menjadikan Aisha sebagai istri yang pertama dan terkhir. 

Pada akhirnya Aisha yan meminta Fahri untuk menikahi Maria demi menolong 

hidupnya hingga dia bisa bersaksi di pengadilan untuk membebaskan Fahri dari 

tuduhan Noura. Berkat dorongan dari berbagai pihak dan demi menyelamatkan 

Maria, Fahri pun kemudian menikahi Maria yang sedang sakit. Pernikahan 

berlangsung di rumah sakit dan dilaksanakan dengan proses yang sangat cepat. 

Proses akad nikah dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, 

sederhana, sesuai dengan permintaanku. Seorang ma‟dzun syar‟I mewakili 

Tuan Boutros menikahkan diriku dengan Maria dengan mahar sebuah 

cincin emas. Saksinya adalah dua dokter muslim yang ada di rumah sakit 

itu (AAC : 378). 

 

Poigami di sini di jelas berbeda dengan poligami dalam novel lain. 

Biasanya poligami dilakukan karena sang pria tidak cukup hanya beristri satu, tapi 

dalam novel ini poligami terjadi untuk menyelamatkan nyawa seseorang.  

 

4.2 Tanggapan  Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

 

Sesuai dengan judul penelitian Resepsi Mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Indonesia Unnes terhadap Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El-Sirazy di atas, maka subjek penelitian yang digunakan adalah 

Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes. Penelitian ini 

menggunakan penelitian sampel dari populasi mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
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Sastra Indonesia Unnes. Penelitian ini memilih mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Unnes sebagai subjek penelitian karena mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes merupakan kumpulan dari sebuah masyarakat.  

Sampel penelitian ini berjumlah 100 mahasiswa yang dipilih secara acak 

untuk setiap angkatan. Setiap angkatan berjumlah 25 mahasiswa yang dibagi lagi 

menjadi 15 mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan 

10 mahasiswa program studi sastra Indonesia, pembagian tersebut untuk setiap 

angkatan dari tahun 2007 hingga angkatan 2010. 

Dalam penelitian ini Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Unnes, yang diwakili seratus orang responden, memberikan tanggapan dan 

penilaian terhadap novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy yang 

merupakan novel bergenre Islami dan sangat fenomenal. Tanggapan yang 

diberikan Mahasiswa dalam penelitian ini difokuskan pada tanggapan pembaca 

terhadap kisah romansa dalam novel Ayat-Ayat Cinta, serta pengetahuan pembaca 

tentang istilah dan proses ta‟aruf dalam novel. Selain memberikan tanggapan, 

mahasiswa juga memberikan penilaian tarhadap proses ta‟aruf dalam novel sesuai 

dengan pengetahuan dan kesan yang diperoleh pembaca setelah membaca novel 

tersebut. 
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4.2.1 Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

terhadap Istilah Taaruf dan Proses Ta’aruf dalam Novel Ayat-Ayat 

Cinta. 

 

Cerita dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy ini 

merupakan penggambaran kehidupan tentang hubungan laki-laki dan perempuan 

dalam Islam, seperti ta‟aruf sebelum menikah. Pada dasarnya dalam Islam tidak 

ada istilah pacaran sebelum menikah karena ditakutkan akan berujung pada 

perzinahan, maka dari itu Islam lebih menganjurkan untuk melakukan ta‟aruf 

dengan lawan jenis yang bukan muhrim sebelum menikah. Ta‟aruf itu sendiri 

sangat berbeda dengan pacaran, karena saat bertemu dengan calon pasangan, 

masing-masing ditemani oleh muhrimnya sehingga jelas tidak akan terjadi sesuatu 

yang akan membawa kedua pasangan pada perbuatan zina.  

Namun, di Indonesia masih jarang sekali orang yang melakukan ta‟aruf 

sebelum menikah bahkan ada pula yang tidak tahu tentang istilah ta‟aruf. 

Habiburrahman berusaha menyampaikan pada pembaca tentang istilah ta‟aruf 

dalam Islam melalui novel Ayat-Ayat Cinta. Usahanya pun cukup berhasil karena 

berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagian besar Mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia menjawab mengetahui tentang istilah ta‟aruf. 

Akan tetapi, ternyata ada beberapa mahasiswa yang menjawab tidak tahu karena 

memang dalam novel tersebut tidak ada kata-kata yang menerangkan secara jelas 

tentang pengertian ta‟aruf. 

Dalam arti yang sebenarnya ta‟aruf adalah perkenalan antara laki-laki dan 

perempuan bukan muhrim yang belum saling mengenal sebelum menuju 
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pernikahan. Dari seratus mahasiswa yang dimintai untuk mengisi kuesioner ini 

umumnya mengetahui ta‟aruf dalam novel tersebut. Mereka sebagian besar 

menjawab perkenalan atau perjodohan antara laki-laki dan perempuan sebelum 

menuju jenjang pernikahan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang malah menjawab 

perkenalan Fahri dan Aisha. 

Setelah membaca novel tersebut, diharapkan pembaca mampu 

menunjukkan pada bagian mana dalam novel yang merupakan bagian dari ta‟aruf. 

Jawaban mereka pun beragam. Sebagian besar menunjukkan bagian pada saat 

Fahri bertemu dengan Aisha, ada pula yang menjawab saat Aisha membuka 

cadarnya di depan Fahri, dan ada juga yang menyebutkan pada saat Fahri 

dijodohkan dengan Aisha. Apapun jawaban mereka pada intinya adalah bagian 

cerita pada waktu melakukan khitbah pada Aisha di rumah Syaikh Utsman dan 

untuk pertama kalinya Fahri melihat wajah Aisha. 

 

4.2.2 Tanggapan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

terhadap Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta. 

 

Seperti novel-novel kebanyakan, Ayat-Ayat Cinta juga menyuguhkan 

kisah cinta dalam ceritanya. Pembaca disuguhi dengan kisah cinta yang unik dan 

berbeda, akan tetapi tetap berkesan Romantis dan masih berkesan islami. Kisah 

cinta yang dialami oleh tokoh utama yang bernama Fahri dengan beberapa gadis 

yang masing-masing bernama Aisha, Maria, Nurul dan Noura sangat menarik 

untuk disimak.  
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Dalam hal ini kisah romansa yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat 

Cinta tersebut menuai berbagai tanggapan dari pembaca. Karya sastra itu sangat 

erat hubungannya dengan pembaca, yaitu karya sastra itu ditujukan kepada 

pembaca, bagi kepentingan masyarakat pembaca. Di samping itu, pembacalah 

yang menentukan makna dan nilai karya sastra. Tanpa ada pembaca yang 

menanggapi, karya sastra tidak akan mempunyai arti. Karya sastra itu mempunyai 

nilai karena ada pembaca yang menilai. Hal tersebut tidak lepas dari pengertian 

bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat (Pradopo 1995: 207). 

Pada penelitian ini tanggapan yang dimunculkan oleh responden terhadap 

kisah romansa dalam novel ini berbeda-beda. Tanggapan itu dapat berupa 

tanggapan positif maupun negatif. Sebagian besar responden member tanggapan 

positif kisah romansa yang dihadirkan, alasannya antara lain karena bagus dan 

menyentuh hati, romantis, mengharukan, menggetarkan jiwa, menarik, inspiratif, 

namun tetap islami. Selain itu ada juga yang memberi jawaban berbeda seperi 

berikut ini. 

“Berbeda dengan kisah-kisah romantis novel yang sudah ada. 

Habiburrahman mampu memberikan warna baru”. 

 

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaca menganggapi 

bahwa kisah romansa dalam novel Ayat-Ayat Cinta berbeda dengan kisah cinta 

pada novel lain. Pengarang dianggap mampu mengahdirkan warna baru dalam 

kisah cintanya. Kisah romansa dalam novel ini juga dianggap sangat menonjolkan 

unsur-unsur yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengumbar nafsu belaka 

seperti yang tampak dari jawaban berikut ini. 
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“Kisah romansa dalam novel tersebut bagus, menonjolkan unsue-unsur 

yang sesuai dengan syariat Islam, kisahnya menyentuh”. 

“Menarik, romansa yang tidak mengumbar nafsu belaka. Syarat akan nilai 

keislaman.” 

 

Romansa dalam Ayat-Ayat Cinta dianggap menarik karena kisah cintanya 

tidak hanya menceritakan tentang hubungan dengan manusia, tetapi juga 

mengisahkan cerita cinta antara manusia dengan Tuhannya. Maksudnya kisah 

cinta yang dijalani oleh tokoh utama didasarkan pada ridho Allah. Seperti jawaban 

berikut ini. 

“Sangat menarik, karena menghubungkan cinta dengan Allah”. 

 

Novel ini pantas dikatakan sebagai novel pembangun jiwa, terutama dalam 

hal pemaknaan cinta antara laki-laki dan perempaun dalam Islam. Ditambah 

dengan ending cerita yang mengejutkan dan mengharukan sehingga pembaca 

merasa dapat masuk ke dalam kisah cinta yang terjadi antar tokoh seperti 

jawaban-jawaban berikut ini. 

“Novel tersebut sangat bagus dan bisa menjadi novel inspiratif pembangun 

jiwa, terutama dalam hal pemaknaan cinta antara laki-laki dan perempuan 

dalam Islam”. 

“Beda banget dengan kisah cinta lainnya. Romansa cinta yang dipadu 

dengan nuansa agama, endingnya juga mengejutkan sekaligus 

mengharukan”. 

“Menurut saya, kisah dalam novel tersebut sangat mendalam sehingga 

pembaca dapat masuk dalam lingkaran kisah yang disajikan oleh 

pengarang melalui tokoh-tokohnya”. 

 

Apapun alasan yang dikemukakan oleh responden, intinya mereka 

menyukai kisah romansa dalam novel Ayat-Ayat Cinta tersebut. Responden yang 

memberi tanggapan negatif kisah romansa novel ini memberikan jawaban bahwa 

kisah cintanya biasa saja dan terkesan garing atau menjemukan. Alasan mereka 
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memberi jawaban biasa saja antara lain karena menganggap kisah cintanya kurang 

islami dan terkesan berlebihan seperti jawaban-jawaban berikut ini. 

“Biasa saja, kurang Islami”. 

“Berlebihan dan tidak rasional”. 

 

Penggambaran tokoh Fahri dianggap terlalu berlebihan sehingga banyak 

wanita yang mencintainya. Ending cerita yang disuguhkan pun mengecewakan 

dan tidak menarik. Seperti kutipan jawaban berikut ini. 

 “Terlalu imposibel karena apakah benar-benar ada seorang laki-laki 

seperti Fahri”. 

“Kurang suka dengan akhir kisahnya”. 

 

Apapun jawaban yang diberikan oleh responden, baik positif maupun 

negatif itu semua berdasarkan resepsi mereka sebagai pembaca. Data penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang menjawab kisah romansa dalam novel 

mengharukan, menyentuh hati, dan romantis ada 35 orang mahasiswa. Responden 

yang menjawab kisahnya menarik dan inspiratif ada 45 orang. Ada juga yang 

menjawab kisah romansanya islami yaitu 12 orang, sedangkan yang menjawab 

kisahnya biasa saja atau malah membosankan ada 8 orang. 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, jelas bahwa sebuah karya sastra 

pasti akan mendapat tanggapan dari pembacanya. Tanggapan tersebut dapat 

bernilai positif dan negatif.   
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4.2.3 Tanggapan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

terhadap Proses Ta’ruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta. 

 

Proses ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El 

Shirazy memunculkan berbagai tanggapan dan penilian dari para pembaca. 

Khususnya bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes yang berlatar 

belakang lebih mengenal dunia sastra Indonesia dari pada masyarakat pada 

umumnya karena belum banyak di antara mereka yang mengenal istilah ta‟aruf 

atau bahkan mungkin ada yang sudah menjalankannya.  

Tanggapan dari Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

dipengaruhi oleh kesesuaian cerita dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya 

terhadap hubungan laki-laki dan perempuan untuk tidak berpacaran sebelum 

menikah. Islam memang melarang umatnya untuk berpacaran karena dianggap 

dapat dijadikan sebagai media untuk berbuat zina, maka Islam lebih 

menganjurkan umatnya untuk melakukan ta‟aruf sebelum menikah. Meskipun 

begitu berbagai macam penilian pun dihadirkan oleh responden, penilaian itu 

tidak hanya bersifat positif namun ada juga yang bernilai negatif.  

Tanggapan yang bersifat positif sangat variatif sesuai dengan kesan dan 

resepsi mereka sebagai pembaca. Sebagian besar responden setuju dengan proses 

ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta karena sesuai dengan syariat Islam yang 

melarang umatnya untuk berpacaran. Tanggapan tersebut Nampak pada berbagai 

jawaban berikut ini. 

“Sesuai dengan tuntunan Islam karena Islam melarang seorang laki-laki 

dan perempuan berhubungan lebih dari teman jika bukan muhrim. Di 

novel ini juga mengajarkan seperti itu, bahwa Fahri mencintai Aisha tanpa 
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mengalami proses pacaran namun diperkenalkan oleh pihak keluarga 

untuk melihat wajah Aisha dan kemudian langsung menikah”.   

 

Beberapa menyebutkan bahwa novel ini sangat mendidik dan dapat 

dijadikan teladan karena novel ini menggambarkan bagaimana proses ta‟aruf yang 

sebenarnya pada pembaca. Proses ta‟aruf dalam novel ini juga dapat dapat 

memberikan pengetahuan baru bagi pembaca awam yang belum pernah tahu 

tentang istilah ta‟aruf. Berdasarkan pengetahuan tersebut proses ta‟aruf tersebut 

dianggap dapat mempengaruhi pembaca yang belum melakukan ta‟aruf agar 

tergerak hatinya untuk lebih memilih ta‟aruf daripada pacaran. Dianggap 

mendidik dan menjadi teladan karena pada kenyataannya belum banyak 

masyarakat yang tahu tentang ta‟aruf, apalagi proses pelaksanaannya seperti 

kutipan jawaban berikut ini.  

“Proses ta‟aruf dalam novel AAC cukup bagus untuk mendidik remaja 

sekarang, karena di dalam Islam dilarang untuk berpacaran”. 

“Proses ta‟arufnya sesuai dengan tuntunan Islam dan pendidikan ta‟aruf 

tersebut sangat mendidik. Menambah pengetahuan akan Islam”. 

“Bagus, karena di dalam novel tersebut dapat memberikan pandangan 

tentang ta‟aruf yang mungkin masyarakat awam belum begitu tahu”. 

“Karena di sekitar saya jarang ada yang ta‟aruf”. 

 

Tidak hanya tanggapan positif saja yang diberikan oleh responden ada 

juga yang member tanggapan negatif proses ta‟aruf tersebut. Tanggapan negatif 

tersebut berupa pernyataan tidak setuju pada proses ta‟aruf yang ada dalam novel. 

Mereka berpendapat bahwa proses ta‟aruf yang dilukakan oleh tokoh Fahri dan 

Aisha dirasa terlalu singkat dan kurang lama, sehingga masing-masing belum bisa 

mengenal lebih dalam calon pasangannya. Seperti jawaban yang diberikan oleh 

responden berikut ini. 
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“Terlalu cepat sehingga tidak menjamin Fahri dan Aisha cukup saling 

mengenal”. 

“Ta‟aruf dalam novel tersebut terlalu singkat, sehingga Fahri dan Aisha 

kurang cukup mengenal satu sama lain”. 

“Kurang setuju, karena menurut saya proses ta‟aruf belum cukup membuat 

suatu pasangan saling mengenal dan memahami”. 

“Kurang setuju, karena kita tidak dapat mengetahui karakter calon 

pasangan. Apalagi pada zaman sekarang tidak sedikit orang yang banyak 

tertipu bahkan dibohongi oleh pasangannya sendiri. 

 

Dari berbagai jawaban tersebut, hasil penelitian yang ditemukan 

menunjukkan bahwa responden yang memberi tanggapan positif terhadap proses 

ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah sebagai berikut. Responden yang 

menjawab bahwa proses ta‟aruf dalam novel ini adalah sesuai dengan syariat 

Islam dan sudah sesuai dengan proses ta‟aruf yang sebenarnya berjumlah 61 

mahasiswa. Kemudian yang berpendapat bahwa proses ta‟aruf tersebut dapat 

mendidik dan menjadi teladan bagi pembaca ada 15 mahasiswa.  

Kemudian data yang menunjukkan bahwa responden memberi tanggapan 

negatif dengan menjawab bahwa proses ta‟aruf yang dilakukan antara tokoh Fahri 

dan Aisha masih kurang lama sehingga kurang dapat memahami karakter masing-

masing ada 24 mahasiswa. 

Dari data tersebut nampak bahwa tanggapan yang diberikan oleh keseratus 

mahasiswa yang menjadi responden sangat beragam. Tanggapan tersebut 

berdasarkan dari kesan mereka saat membaca novel, sehingga akan memunculkan 

berbagai macam tanggapan. Sebagai penikmat, pembaca akan meresepsi dan 

sekaligus memberikan tanggapan tertentu tarhadap karya sastra. Sebagaimana 

yang diketahui bahwa seorang dengan orang lain itu akan berbeda dalam 
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menanggapi sebuah karya sastra seperti novel. Tanggapan itu bisa bernilai positif 

maupun negatif, bergantung dari resepsi pembaca. 

  



 63 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa simpulan 

sebagai berikut. 

1. Proses ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta berarti suatu tindakan 

pengenalan dan pendekatan yang dilakukan oleh tokoh Fahri terhadap 

calon pasangan yaitu Aisha sebelum melangsungkan pernikahan. 

Tujuan ta‟aruf adalah mengetahui kriteria calon pasangan. Dalam 

novel digambarkan tentang berbagai proses ta‟aruf yang dijalani oleh 

Fahri dan Aisha. proses tersebut dimulai dari perkenalan mereka di 

metro, kemudian Aisha mencari data tentang Fahri dari orang-orang 

terdekat Fahri, setelah itu Syaikh Utsman seabagai mak comblang 

diantara mereka kemudian memberitahukan kepada Fahri untuk 

melakukan ta‟aruf dengan Aisha. mereka pun bertemu dalam majelis 

Khitbah atau lamaran, setelah masing-masing diantara mereka merasa 

yakin akhirnya mereka melanjutkan ke tahap pernikahan.  

2. Berdasarkan tanggapan Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Unnes terhadap proses ta,aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta, 

yang diwakili seratus responden memunculkan berbagai tanggapan. 

Tanggapan tersebut ada yang bernilai positif maupun negatif, 

bergantung dari resepsi masing-masing responden sebagai pembaca. 
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Sebagian besar setuju karena proses ta‟aruf dalam novel dianggap 

sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun ada beberapa yang tidak 

setuju dengan proses ta‟aruf tersebut dengan alasan terlalu singkat 

sehingga masing-masing calon pasangan belum bisa saling mengenal 

lebih dalam satu sama lain. 

 

5.2 SARAN 

 Penelitian resepsi yang bersifat eksperimental dapat dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan lain selain yang digunakan dalam penelitian ini, seperti 

pendekatan psikologi sastra. Hasil penelitian resepsi ini diharapkan dapat 

menambah khazanah penelitian sastra dan menjadi referensi penelitian sastra 

berikutnya yang menggunakan teori resepsi. Selain itu, novel yang dipergunakan 

sebagai media dalam penelitian ini juga dapat dianalisis dengan pendekatan lain 

seperti stilistika, sosiologi sastra, psikologi sastra, dan pendekatan lainnya. 
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Lampiran  

KUESIONER 

1. Apakah Anda pernah membaca novel Ayat-Ayat Cinta? 

2. Bagaimanakah menurut Anda kisah romansa dalam novel tersebut? 

3. Apakah Anda mengetahui tentang istilah ta‟aruf? 

4. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta terdapat proses ta‟aruf, apa yang Anda ketahui 

mengenai ta‟aruf dalam novel tersebut? 

5. Dapatkah Anda sebutkan di bagian manakah dalam kisah Ayat-Ayat Cinta 

yang menurut Anda merupakan bagian dari ta‟aruf? 

6. Bagaimanakah menurut pendapat Anda proses ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat 

Cinta tersebut? Beri alasan! 
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Lampiran Jawaban Responden 

1. Apakah Anda pernah membaca novel Ayat-Ayat Cinta? 

Jawaban :  

Pernah Semua 

2. Bagaimanakah menurut Anda kisah romansa dalam novel tersebut? 

Jawaban : 

 Menarik 

 Bagus  

 Sangat mengharukan, dibalut dengan nilai-nilai keislaman. 

 Menurut saya, kisah dalam novel tersebut sangat mendalam sehingga 

pembaca dapat masuk dalam lingkaran kisah yang disajikan oleh 

pengarang melalui tokoh-tokoh yang ada 

 Novel tersebut sangat bagus dan bisa menjadi novel inspiratif pembangun 

jiwa, teritama dalam hal pemaknaan cinta antara laki-laki dan perempuan 

dalam Islam. 

 Berlebihan dan tidak rasional 

 Biasa saja dan kurang Islami 

 Sangat menarik, karena menghubungkan cinta dengan Allah 

 Kisah romansa dalam novel tersebut bagus, menonjolkan unsure-unsur 

sesuai dengan syariah Islam. kisahnya menyentuh hati 

 Berbeda dengan kisah-kisah romantis novel yang sudah ada. HR mampu 

memberikan warna baru 

 Menarik, romansa yang tidak mengumbar nafsu belaka. Syarat akan nilai 

keislaman 

 Cukup romantis, dan sedikit menyedihkan 

 Menurut saya kisah Ayat-Ayat Cinta sangat menarik. Konflik antara Fahri 

dengan Maria dikisahkan sangat menarik. Di ujung cerita Maria tergambar 

sangat ikhlas mencintai dan menerima Fahri 

 Biasa aja, kelihatan bagus saja karena ada pelajaran Islamnya.   

 Beda banget dengan kisah cinta lainnya. Romansa cinta yang dipadu 

dengan nuansa agamis endingnya juga mengejutkan sekaligus 

mengharukan 

 Kisah romansanya bagus, menceritakan kisah cinta menrut Islam tanpa 

proses pacaran terlebih dahulu 

 Unik karena pada intinya kiah yang disoroti adalah poligami 

 Kisah cinta antara 1 pria dan 2 wanita yang hidup bersama 

 Inspiratif 

 Garing / jayus 

 Kisah romansa dalam novel tersebut menurut saya sangat baik dan dapat 

menjadi tauladan bagi pembaca karena dalam novel ini memiliki alur 
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cerita yang sangat mendidik khususnya dalam membangun rumah tangga 

yang harmonis 

 Sangat mendidik dalam bersikap adil dan sikap tulus / ikhlas 

 Membosankan, karena terlalu banyak aturan 

 Sesuai dengan ajaran Islam, cara orang mencintai hingga menikah sesuai 

dengan tuntunan Islam 

 Sangat mengharukan, karena mengangkat tema tentang cinta dalam 

pandangan Islam 

 Kisah romansa dalam novel itu sangat rumit. Fahri mencintai Aisha dan di 

sisi lain Maria juga sangat mencintai Fahri 

 Kisahnya Islami dan dapat menjadikan inspirasi bagi anak muda sekarang 

dalam berpacaran 

 Kisah romansa dalam nove tersebut mengungkapkan kisah romansa yang 

tidak biasa dalam kehidupan anak muda sekarang 

 Kurang suka dengan akhir kisahnya 

 Dalam novel tersebut menceritakan mengenai poligami yang pada 

dasarnya diperbolehkan oleh agama namun tetap menjadi hal yang 

kontroversi pelaksanaannya dalam masyarakat 

 Menurut saya kisah romansa dalam Ayat-Ayat Cinta memberikan 

paradigma tentang pernikahan dengan sistem ta‟aruf dan poligami disertai 

dengan konflik-konflik yang terjadi 

 Terlalu imposibel karena apakah benar-benar ada seorang lelaki seperfect 

Fahri 

 Kisah romansa dalam novel tersebut sangat menyentuh dan relevan dengan 

kenyataan yang berkembang dalam realita 

 Menarik, karena persahabatan Fahri dan Maria yang berujung cinta. 

namun, cinta Maria bertepuk sebelah tangan karena Fahri mencintai Aisha 

 

3. Apakah Anda mengetahui tentang istilah ta’aruf? 

Jawaban : 

 Ya 

 Tahu sedikit 

 Tahu 

 Perkenalan dengan calon suami / istri secara Islam, ta‟aruf dapat melihat 

muka dan telapak tangan sang calon istri 

 Iya, pokoknya pertemuan antara laki-laki dan perempuan sebagai 

perkenalan sebelum menikah 

 Perkenalan menuju pernikahan 

 Ya, ta‟aruf = mengenal 

 Perkenalan 

 Mengerti 

 Iya, menurut saya saling mengenal / pendekatan dalam istilah Islam 

 Tahu, pendekatan persuasive 
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 Ta‟aruf adalah pendekatan terhadap lawan jenis untuk memulai suatu 

hubungan, ajaran tersebut sangat dianjurkan dalam Islam 

 Tidak tahu 

 Ta‟aruf artinya mengenal, saling mengenal 

 Tahu, tapi tak begitu faham 

 

4. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta terdapat proses ta’aruf, apa yang Anda 

ketahui mengenai ta’aruf dalam novel tersebut? 

Jawaban :  

 Pengenalan terhadap pasangan menurut koridor agama Islam 

 Ta‟aruf adalah proses pengenalan atau pendekatan dalam istilah Islam dan 

tentunya dihalalkan karena sesuai dengan ajaran Islam dan tidak 

melanggar norma-norma agama 

 Ta‟aruf dlam Ayat-Ayat Cinta pertemuan antara Fahri dan Aisha saat 

pertama hati mereka bertemu 

 Ta‟aruf yakni proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan sebelum 

memutuskan untuk melakukan khitbah (lamaran) 

 Menikah tanpa pacaran 

 Proses perkenalan untuk menuju jnjang pernikahan 

 Proses pendekatan kepada calon pasangan secara Islam 

 Perkenalan dengan calon istri / suami, dengan ta‟aruf itu akan menentukan 

lanjut atau mundur 

 Ta‟aruf adalah istilah untuk proses mengenal antara pria dan wanita yang 

berkeinginan untuk menikah 

 Proses perkenalan antara Fahri dan Aisha menuju pernikahan 

 Proses menikah tana pacaran 

 Perkenalan diri 

 Aisha dipertemukan dengan fahri, mereka dikenalkan oleh orangtua 

sebagai usaha untuk mendekatkan mereka 

 Dalam AAC, ta‟aruf berarti mempertemukan calon mempelai wanita 

dengan pria 

 Ta‟aruf yang dilakukan oleh Fahri dan Aisha 

 Ta‟aruf itu pacaran secara islami 

 Ta‟aruf itu perkenalan (pada saat Fahri berkenalan dengan Aisha dan 

Maria) 

 Perkenalan dan pertemuan Fahri dengan keluarga Aisha dan saat itulah 

untuk pertama kalinya Ia diijinkan melihat wajah Aisha yang sebenarnya 

 Ta‟aruf yaitu perkenalan antara laki-laki dan perempuan melalui walinya 

untuk hubungan lebih lanjut tanpa melalui proses pacaran 

 Tahap perkenalan seorang laki-laki dan perempuan, mereka berhak 

menentukan meneruskan perkenalan tersebut ke tahap pernikahan atau 

tidak 
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 Ta‟aruf adalah masa bertemu sepasang laki-laki dan perempuan yang 

nantinya setelah itu akan dinikahkan 

 Ta‟aruf proses pengenalan lebih dalam tentang diri sendiri antara laki-laki 

dan perempuan 

 Ta‟aruf adalah pertemua / perkenalan yang dilakukan antara dua insan 

yang berbeda jenis guna mengenal dan mengetahui karakteristik seseorang 

sebelum menjadi mahromnya 

 Proses perkenalan melaui orang tua, atau bisa disebut juga perjodohan 

 Perjodohan dimana masing-masing pasangan belum saling mengenal 

 Ta‟aruf adalah proses penjajakan sebelum menikah 

 Ta‟aruf adalah perkenalan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapat 

kecocokan sebelum menikah. Ta‟aruf tidak diertai dengan saling sentuh 

antara laki-laki dan perempuan 

 Proses pendekatan yang dilakukan oleh lawan jenis (laki-laki) untuk 

mendapatkan simpati dari lawan jenisnya (perempuan) 

 Ta‟aruf berbeda dengan pacaran, atau bisa dibilang pendekatan antara laki-

laki dan perempuan dengan cara-cara Islam dalam rangka pelaksanaan 

pernikahan. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam ( di AAC bahkan Fahri 

melihat wajah Aisha setelah melaksanakan pernikahan 

 Saat Fahri dan Aisha kenalan 

 Nikah tanpa pacaran 

 Ta‟aruf yaitu proses mengenali pribadi yang dilakukan seorang ikhwan 

kepada akhwat dan berlanjut pada pernikahandeket tapi tidak boleh deket 

 Pemahaman saya masih dangkal. Ta‟aruf itu pendekatan secara benar 

menurut ajaran agama Islam 

 Perjodohan yang hanya bertemu 1x / hanya diperlihatkan fotonya saja 

 

5. Dapatkah Anda sebutkan di bagian manakah dalam kisah Ayat-Ayat 

Cinta yang menurut Anda merupakan bagian dari ta’aruf? 

Jawaban : 

 Ketika Fahri mau menikahi Aisha 

 Pengenalan fahri kepada Aisha 

 Proses ta‟aruf yakni pada saat Fahri dipertemukan dengan Aisha melalui 

perantara pamannya untuk mengenal dan melihat wajah Aisha 

 Mungkin ketika Noura menjebak Fahri ke dalam penjara 

 Saat Fahri dipertemukan dengan Aisha oleh paman Aisha (saat Aisha 

membuka cadarnya di depan Fahri) 

 Ketika Fahri dikenalkan oleh guru besar Arab kepada Aisha 

 Saat pertemuan Fahri dengan Aisha. Fahri datang di rumah Aisha dengan 

tujuan untuk melamarnya 

 Bagian ta‟aruf dalam Ayat-Ayat Cinta ketika Fahri menanyakan Aisha 

untuk dinikahi 
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 Ketika Fahri datang ke rumah Aisha, saat itu juga Fahri diperkenalkan 

dengan Aisha dan Aisha membuka cadarnya. Peristiwa ini terjadi sebelum 

mereka menikah 

 Saat Aisha ingin menikah dengan Fahri, meminta pamannya untuk 

meminangnya 

 Ketika FAhri pertama kali melhat wajah Aisha tanpa memakai cadar 

 Ketika Aisha meminta dipertemukan / dikenalkan dengan Fahri kepada 

pamannya yang ternyata guru ngaji Fahri, keudian pamannya mengenalkan 

/ mempertemukan Aisha dengan Fahri pada saat ta‟aruf Aisha membuka 

cadar di depan Fahri 

 Bagian sebelum Aisha menikah dengan Fahri 

 Pertemuan antara keluarga Aisha dan Fahri 

 Perkenalan / pertemuan Fahri dengan Aisha melalui peranan keluarga 

 Masa perkenalan 

 Di saat Aisha meminta kepada pamannya untuk diperkenalkan kepada 

Fahri, ahirnya mereka dipertemukan di sebuah ruangan dan Aisha 

membuka cadarnya kemudian mereka menikah 

 Aisha, saat saling “ditakokke” dilamar 

 Proses ketika Fahri mendekati Aisha untuk kemudian dijadikan istri oleh 

Fahri 

 Ketika fahri dieperkenakan pada Aisha, dan pada saat itu pula mereka 

memutuskan untuk menikah, sementara mereka belum pernah mengenal 

satu sama lain 

 Saat Fahri mengenal calon istri (Aisha) 

 Perkenalan antara Fahri dengan Aisha dan Maria   

 

 

 

6. Bagaimanakah menurut pendapat Anda proses ta’aruf dalam novel Ayat-

Ayat Cinta tersebut? Beri alasan! 

Jawaban :  

 Setuju, karena sesuai dengan ajaran agama Islam 

 Menurut saya proses ta‟aruf dalam Ayat-Ayat Cinta terlalu singkat, 

sehingga pembava mungkin tidak begitu mengenal ta‟aruf dalam cerita. 

Secara umum saya setuju dengan adanya proses ta‟aruf karena ta‟aruf 

adalah salah satu ajaran agama Islam 

 Ta‟aruf yang ada dalam novel Ayat-Ayat Cinta sangat sesuai dengan 

ketentuan ajaran agama Islam. proses ta‟aruf ini sangat cocok diikuti bagi 

penganut agama Islam yang taat 

 Bagus, tapi saya kurang setuju karena kisah-kisah dalam Ayat-Ayat Cinta 

menrurut saya terlalu berlebihan 

 Lumayan islami, terlalu melankolis 



 73 

 Kurang setuju, karena kita tidak dapat mengetahui karakter calon 

pasangan. Apalagi pada zaman sekarang tidak sedikit orang yang banyak 

tertipu bahkan dibohongi oleh pasangannya sendiri 

 Setuju, karena dalam hokum Islam tidak ada pacaran (pacaran hukumny 

haram) 

 Bagus, sesuai dengan ajaran ta‟aruf dalam Islam 

 Proses ta‟aruf dalam novel tersebut berjalan sama seperti peraturan dalam 

agama Islam. dalam novel tersebut menjelaskan tata cara perkenalan yang 

benar antara seorang laki-laki dan perempuan 

 Bagus,karena dengan begitu seseorang dapat mengenal orang yang akan 

dicintai tanpa tergoda hawa nafsu yang bisa menjerumuskan ke dalam 

dosa 

 Baik, seperti proses ta‟aruf pada umumnya karena dalam hokum Islam 

sebelum menikah memang di anjurkan ta‟aruf terlebih dahulu 

 Mendidik, karena proses ta‟aruf dapat memberikan tambahan ilmu tentang 

agama 

 Ok, bisa dijadikan contoh dan teladan 

 Bagus mengurangi perbuatan dosa 

 Biasa saja, ya seperti itulah perkenalan. Aku setuju, tapi nggak gitu juga 

nggak apa-apa 

 Terlalu singkat 

 Lumayan islami, tapi banayk di novel tersebut adegan khalwat (berdua-

duaan) dan masih banyak lagi yang tidak sesuai dengan hokum syar‟i 

 Proses ta‟aruf dalam AAC kurang mengena. Seharusnya antaraaisha dan 

Fahri diberi kesempatan untuk ngobrol tentang diri sendiri 

 Bagus, kerena proses perkenalan mereka melalui perantara sehingga sesuai 

dengan syariat Islam 

 Ta‟aruf dalam novel AAC terlalu berlebihan, alangkah lebih bagus dibuat 

lebih sederhana 

 Cukup bagus, sudah islami, tidak seperti anak muda zaman sekarang 

 Proses ta‟arufnya sesuai dengan tntunan Islam dan pendidikan ta‟aruf 

tersebut snagat mendidik, menambah pengetahuan akan Islam 

 Islami krena menjujung proses ta‟aruf yang sesuai cara islam dan tentunya 

benar bertemu didampingi wali masing-masing pihak 

 Ta‟aruf perlu dilakukan dalam kehidupan agar lebih barokah. Namun, 

masih ada yang agak berlebihan 

 Proses ta‟arufnya singkat, mereka berhak menentukan sendiri cocok atau 

tidak dengan orang tersebut agar dapat menjadi calon istri atau suaminya 

 Proses ta‟arufnya sngkat tapi mengena (langsung cocok) 

 Inspiratif dan menyentu perasaan karena hal tersebut sudah jarang saya 

temukan sehingga cukup menyita perhatian saya hingga perasaan saya 

tersentuh 

 Sangat terllihat, budaya Islamnya sangat kental dan insapiratif. Jadi dapat 

memberikan inspirasi tersendiri bagi para pembaca 
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 Bagus, sebab dapat memberikan contoh kepada khalayak umum tentang 

ta‟aruf yang sebenarnya sehingga tidak akan ada kesan negatif tentang 

ta‟aruf 

 Bagus, sangat cocok untuk proses pengenalan diri, apalagi Negara kita 

Negara muslim 

 Bagus, karena dalam proses ta‟aruf kedua belah pihak dapat saling 

mengenal sebelum pernikahan 

 Terlalu singkat dan terkesan tidak masuk akal 

 Tidak masuk akal, terlalu melankolis dan berlebihan gaya ceritanya 

 Sopan, karena dalam Islam, proses ta‟aruf sangat penting dalam 

mempererat suatu hubungan 

 Tidak seperti ta‟aruf yang diharapkan dalam Islam 

 Terlalu salaf, soalnya zaman sekarang sudah tidak ada ta‟aruf seperti 

dalam novel tersebut 

 Tidak setuju, jadi terlalu lama 

 Proses ta‟arufnya terlalu ribet sehingga aku bingung menjelaskannya susah 

menyimpulkannya sampai kata-kataku habis untuk memaparkannya 

 Sesuai dengan tuntutan Islam. Islam melarang seorang laki-laki dan 

perempuan berhubungan lebih dari teman jika bukan muhrim. Di novel ini 

juga mengajarkan seperti itu, bahwa fahri mencintai Aisha tanpa 

mengalami proses pacaran. Namun diperkenalkan oleh pihak keluarga 

untuk melihat rupa Aisha dan kemudian langsung menikah 

 Kurang lama, karena belum saling memahami secara mendalam antar 

keduanya 

 Prosesnya sungguh indah alasannya karena hakikatnya seperti itulah ajaran 

Islam mengajarkan 

 Proses ta‟aruf sudah sesuai demngan syariat Islam, tetapi sepertinya belum 

cocok apabila diterapkan di Indonesia 

 Biasa si, karena dengan ta‟aruf kita tidak bisa dengan leluasa mengenal 

calon pasangan 

 Hampir sesuai dengan tuntunan Islam namun pada 

pengimplementasiannya Fahri mengalami suatu kebimbangan yakni ketika 

Ia akan memilih jodohnya yaitu Aisha dengan Maria yang pada akhirnya 

Fahri menjadikan keduanya sebagai istri dengan jalan poigami 

 Menurut saya didalam film ini digambarkan ta‟aruf yang memang benar-

benar sesuai dengan makna ta‟aruf yang sebenarnya. Meskipun pada 

kenyataannya ta‟aruf sangat langka bisa dibilang hanya beberapa saja 

orang yang melakukannya 

 Bagus, karena di dalam novel tersebut dapat memberikan pandangan 

tentang ta‟aruf yang mengkin masyarakat awam belum begitu tahu 

 Keren…karena disekitar saya jarang ada yang ta‟aruf 

 Kurang setuju. Bagi saya ta‟aruf kurang efektif untuk perkenalan. 

Perkenalan harusnya meliputi berbagai macam tahap dan tahapan itu tidak 

hanya diperoleh dari ta‟aruf     
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DATA HASIL PENELITIAN 

 

 

 

NO. PERTANYAAN 

 

JAWABAN 

 

  

PBSI SASTRA 

INDONESIA 

1. Apakah Anda pernah membaca novel Ayat-Ayat 

Cinta? 

 

Pernah 60 40 

2. Bagaimanakah menurut Anda kisah romansa 

dalam novel tersebut? 

a. Mengharukan, menyentuh hati, romantis 

b. Menarik dan inspiratif 

c. Cerita cinta yang Islami 

d. Biasa, membosankan, atau tidak suka 

19 

29 

7 

5 

16 

16 

5 

3 

3. Apakah Anda mengetahui tentang istilah ta‟aruf 

 

a. Tahu 

b. Sedikit 

c. Tidak 

 

51 

11 

- 

27 

2 

2 

4. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta terdapat proses 

ta‟aruf, apa yang Anda ketahui mengenai ta‟aruf 

dalam novel tersebut? 

 

a. Pertemuan Fahri dan Aisha 

b. Perkenalan atau perjodohan laki-laki dan 

perempuan sebelum menikah 

18 

45 

6 

34 

5. Dapatkah Anda sebutkan di bagian manakah 

dalam kisah Ayat-Ayat Cinta yang menurut Anda 

merupakan bagian ta‟aruf? 

 

a. Pertemuan Fahri dan Aisha 

b. Perkenalan sebelum menikah 

c. Tidak tahu 

58 

2 

- 

38 

1 

1 

6. Bagaimanakah menurut pendapat Anda proses 

ta‟aruf dalam novel Ayat-Ayat Cinta tersebut? 

Beri alas an! 

a. Sesuai syariat Islam 

b. Mendidik dan dapat dijadikan teladan 

c. Kurang mengenal pribadi masing-masing 

37 

9 

14 

24 

6 

10 
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Lampiran Kartu Data 

 

No. 

Data: 1 

Jenis Data: Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Novel Ayat-

Ayat Cinta  
 

Kutipan : 

“ Hai Indonesia, thank‟s for everything. My name‟s Alicia.” 

“Oh, you‟re welcome. My name is Fahri,” jawabku sambil menangkupkan 

kedua tanganku di depan dada, aku tidak mungkin menjabat tangannya. 

“ Ini bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Dalam ajaran Islam, seorang 

lelaki tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengan perempuan selain istri 

dan mahramnya.” Aku menjelaskan agar dia tidak salah faham. 

Halaman : 54-55 

 

No. 

Data: 2 

Jenis Data: Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Novel Ayat-

Ayat Cinta  
 

Kutipan :  
“ Kumohon turunlah dan usaplah air matanya. Aku paling tidak tahan jika ada 

perempuan menangis. Aku tidak tahan. Kumohon. Andaikan aku halal baginya 

tentu aku akan turun mengusap airmatanya dan membawanya ke tempat yang 

jauh dari linangan airmata selama-lamanya. 

Halaman : 75-76 
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No. 

Data: 3 

Jenis Data: Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Novel Ayat-

Ayat Cinta  
 

Kutipan :  
“ Kau membuatku menangis Fahri. Kau mengigau terus dengan bibir bergetar 

membaca ayat-ayat suci. Wajahmu pucat. Airmatamu meleleh tiada henti. 

Melihat keadaanmu itu apa aku tidak menangis,” serak Maria sambil tangan 

kanannya bergerak hendak menyentuh pipiku yang kurasa basah. 

“ Jangan Maria tolong, ja..jangan sentuh!” 

“ Maaf, aku lupa. Keadaan haru sering membuat orang lupa.” 

Halaman : 176 

 

No. 

Data: 4 

Jenis Data: Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Novel Ayat-

Ayat Cinta  
 

Kutipan :  
“ Tidak benar ajaran Islam menyuruh melakukan tindakan tidak beradab itu. 

Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadisnya bersabda, „La tadhribu imaallah!‟ 

Maknanya, „Jangan kalian pukul kaum perempuan!‟ Dalam hadis yang lain, 

be,iau menjelaskan bahwa sebaik-baik lelaki atau suami adalah yang berbuat 

baik pada istrinya. Dan memang, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang 

membolehkan seorang suami memukul istrinya. Tapi harus diperhatikan dengan 

baik untuk istri macam apa? Dalam situasi seperti apa? Tujuannya untuk apa? 

Dan cara memukulnya bagaimana? Ayat itu ada dalam surat An-Nisa, tepatnya 

ayat 34”. 

Halaman : 96-97 

 

No. 

Data: 5 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
Kuterima buku notes kecil dan pulpen itu. Aku paham maksud Aisha, tentu 

tidak sekedar nama tapi dilengkapi dengan alamat atau nomor telpon. Masinis 

metro membunyikan tanda alarm bahwa sebentar lagi pintu metro akan ditutup 

dan metro akan meneruskan perjalanan. Aku hanya menuliskan nama dan 

nomor handphone-ku. Lalu kuserahkan kembali padanya. Aisha langsung turun 

sambil berkata, 

“Danke, auf widersehen!”. 

Halaman : 56 
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No. 

Data: 6 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
Aisha lalu bertanya-tanya tentang saya. Tentang Indonesia. Tentang Jawa. Dia 

pun sempat sedikit mengenalkan dirinya. Dia baru enam bulan di Cairo . 

tujuannya untuk belajar bahasa Arab dan memperbaiki bacaan Al-Qur‟annya. Di 

Jerman ia sudah tingkat akhir Fakultas Psikologi. Ayahnya asli Jerman. Ibunya 

asli Turki. Ibu ibunya adalah wanita asli Palestina. Neneknya lahir di Giza. Aku 

bertanya sejak kapan memakai jilbab dan cadar. Ia menjawab memakai jilbab 

sejak SMP dan memakai cadar sejak tiba di Mesir, mengikuti bibinya. 

Sementara ini ia tinggal di Maadi bersama bibi dan pamannya. Bibinya sedang 

S.2. di Kuliyyatul Banat Universitas Al Azhar, beliau adik bungsu dari ibunya. 

Sedangkan pamannya sedang S.3., juga di Al Azhar. Aku mengenal beberapa 

orang Turki yang ada program  pascasarjana. Aku teringat sebuah nama. 

“Aku kenal seorang mahasiswa Turki. Dia cukup akrab denganku. Di pernah 

bilang tinggal di dekat Kentucky Maadi, mungkin pamanmu kenal,” kataku. 

“Namanya Eqbal Hakan Erbakan?” 

“Itu Pamanku”. 

Halaman : 95 

 

No. 

Data: 7 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Aku sudah mengetahui banyak tentang dirimu. Dari Paman Eqbal, dari Nurul 

dan orang-orang satu rumahnya. Dari Ustadzah Maemuna istri Ustadz Jalal. 

Dari Ruqoyya, istri Aziz. Aku akan sangat berbahagia menjadi istrimu. Dan 

memang akulah yang meminta Paman Eqbal untuk mengatur bagaimana aku 

bisa menikah denganmu. Akulah yang meminta. Aisha menjawab dengan 

bahasa Arab fusha. 

Halaman : 215-216 
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No. 

Data: 8 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“ Apakah kau mau menikah dalam waktu dekat ini. Kalau mau, kebetulan ada 

orang saleh datang kepadaku. Ia memiliki keponakan yang salehah dan baik 

agamanya. Ia minta dicarikan pasangan yang tepat untuk keponakannya itu. Aku 

melihat kau adalah pasangan yang tepat untuknya.”. 

Halaman : 202 

 

No. 

Data: 9 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
Hari berikutnya aku kembali menemui Syaikh Utsman dan kukatakan 

kemantapanku untuk menikahi gadis itu. Syaikh Utsman berkata, 

“Aku sudah menduka dan aku sangat yakin kau akan mengatakan itu. Aku 

memang belum melihat foto gadis itu, tapi istriku, Ummu Fathi, yang melihat 

foto-foto dalam album itu memuji-muji kecantikannya. Ummu Fathi malah 

bilang jika kau sampai tidak mau, maka ia memintaku agar menjodohkan 

dengan cucuku yang sedang kuliah di Perancis. Aku geli sekali mendengar 

perkataan Ummu Fathi. Dan kau nanti akan kaget karena tadi malam walinya 

bilang gadis itu mengenalmu, dan kau mungkin telah mengenalnya. Kau sudah 

melihatnya, kau mengenalnya bukan?”. 

Halaman : 205 

 

No. 

Data: 10 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Anakku kau pasti panas dingin sekarang. Iya kan? Aku dulu juga merasakan 

hal yang sama. Dalam perjalanan bersama Ummu Fathi, untuk pertama kalinya 

sekaligus khitbah, hatiku berdesir, jantungku berdegup, keringat dingin keluar. 

Tapi itulah saat-saat yang tak terlupakan. Dan ketika kami bertemu. Ummu 

Fathi keluar mengeluarkan minuman dengan tangan bergetar….”. 

Halaman : 210 
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No. 

Data: 11 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Memasuki ruang tamu Syaikh Utsman kakiku seperti lumpuh. Aku hampir 

tidak bisa mengangkat kakiku. Tubuhku gemetar. Ruang tamu yang penuh 

dengan kitab-kitab klasik ini akan menjadi saksi penting dalam sejarah hidupku. 

Syaikh utsman mempersilakan aku duduk di sofa busa yang menghadap ke 

barat….”. 

Halaman : 211 

 

No. 

Data: 12 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Ummu Fathi, istri Syaikh Utsman mempersilakan yang bernama Aisya agar 

duduk di sofa yang menghadap ke timur. Dan mempersilakan istri Eqbal duduk 

di dekat Aisya, sofa yang menghadap ke selatan. Beliau sendiri duduk tepat di 

depanku. Dan Eqbal duduk berhadapan dengan Syaikh Utsman, juga berdekatan 

denganku. Si kecil Amena duduk di pangkuan ibunya. Dan si kecil Hasan 

berdiri di depan ayahnya. 

Halaman : 212 

 

No. 

Data: 13 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Ini adalah majelis ta‟aruf untuk dua orang yang sedang berniat untuk 

melangsungkan pernikahan. Menurut ajaran nabi, seorang pemuda boleh melihat 

wajah perempuan yang hendak dinikahinya. Untuk melihat daya tarik dan untuk 

menyejukkan hati. Maka, lebih baiknya, anakku Aisha membuka cadarnya. 

Meskipun Fahri sudah melihat wajahmu lewat album foto. Tetapi dia harus  

melihat yang asli sebelum melangsungkan akad nikah. Bukankah begitu Ummu 

Amena?”. 

“Sambil mendekap Hasan aku menyaksikan tangan kanan Aisha perlahan-lahan 

membuka cadarnya. Ada hawa sejuk mengalir dari atas. Masuk ke ubun-ubun 

kepalaku dan menyebar ke seluruh syaraf tubuhku. Wajah Aisha perlahan 

terbuka. Dan wajah putih bersih menunduk tepat di depnku. Subhanallah. 

Halaman : 214 
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No. 

Data: 14 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Baiklah, aku akan berbicara dari hatiku yang terdalam. Fahri, dengan 

disaksikan semua yang hadir di sini, kukatakan aku siap menjadi pendamping 

hidupmu. Akusudah mengetahui banyak tentang dirimu. Dari Paman Eqbal, dari 

Nurul dan orang-orang satu rumahnya. Dari Ustadzah Maemuna istri Ustadz 

Jalal. Dari Ruqoyya, istri Aziz. Aku akan sangat berbahagia menjadi istrimu. 

Dan memang akulah yang meminta Paman Eqbal untuk mengatur bagaimana 

aku bisa menikah denganmu. Akulah yang meminta. Aisha menjawab dengan 

bahasa Arab fusha. 

Halaman : 215-216 

 

No. 

Data: 15 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
Pembicaraan terus berlanjut ke masalah kami berdua, masalah diriku dan 

masalah Aisha. Syaikh Utsman mampu menggiring kami untuk membuka diri. 

Aku berterus terang tentang sakitku sebulan yang lalu. Aisha membuka dirinya 

pernah sakit asma. Aku ungkapkan kembali persyaratan ibuku, bahwa istriku 

mau tidak mau harus hidup dan berjuang di Indonesia. 

Halaman : 216-217 
 

No. 

Data: 16 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Jika Aisha sedemikian mantapnya dan percaya padaku, maka, bismillah, aku 

pun mantap menerima Aisha untuk jadi istriku, pendmping hidupku dan ibu dari 

anak-anakku, aku akan sepenuh hati percaya padanya,” kataku dengan suara 

parau bergetar, dengan mata tetap menatap Aisha. 

Halaman : 216 

 

 



 82 

No. 

Data: 17 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
Setelah segala yang bersifat pribadi dirasa cukup, dan kami merasa benar-benar 

akan bisa menjadi pasangan hidup yang serasi, bisa saling mengisi dan 

melengkapi, pembicaraan berlanjut ke masalah akad nikah dan pesta walimatul 

„ursy. Aisha ingin akad dan pesta dilaksanakan secepatnya. Setelah dikalkulasi 

dan timbang paling cepat akad dilaksanakan Jum‟at depan, tanggal 27 

September, di masjid Abu Bakar Shidiq setelah shalat Ashar…. 

Halaman : 218 

 

No. 

Data: 18 

Jenis Data: Proses Ta‟aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta  

 

Kutipan :  
“Qabiltu nikahaha wa tazwijaha linafsi bi mahril madzkur haalan, ala manhaji 

kitabillah wa sunnati Rasulillah! Aku terima nikah dan kawin dia (Aisha binti 

Rudolf Kremas) untuk diriku dengan mahar yang telah disebut tadi kontan, di 

atas manhaj kitab Allah dan sunnah Rasulullah!”. 

Halaman : 238 

 

No. 

Data: 19 

Jenis Data: Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kutipan :  
“Orang yang dicintai Nurul, yang namanya selalu dia sebut dalam doa-doanya, 

yang membuat dirinya satu minggu ini tidak bisa tidur entah kenapa, adalah 

FAHRI BIN ABDULLAH SHIDDIQ! 

Halaman : 230 
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No. 

Data: 20 

Jenis Data: Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kutipan :  
Aku meneteskan Airmata. Tetesan itu makin lama makin deras. Akupun 

tergugu. Kenapa jalan takdirnya  seperti ini? Kenapa berita yang sebenarnya 

sangat membahagiakan hatiku ini dating terlambat. Satu-satunya nama seorang 

gadis yang bila kudengar hatiku bergetar adalah Nurul. Nurul Azkiya. Berita 

yang seharusnya membuat hatiku berbunga-bunga itu kini justru membuat 

hatiku terasa pilu luar biasa. Dalam hati aku menyumpahi kebiasaan buruk 

orang jawa. Alon-alon waton kelakon! Jadinya selalu terlambat. Jika dua bulan 

yang lalu Nurul mengucapkan empat kata saja: “Maukah kamu menikahi aku?” 

Maka tak ada kepedihan ini. Sejak bertemu muka dengan Aisha hatiku 

sepenuhnya dipenuhi rasa cinta kepadanya. Dan beberapa jam lagi ikatan suci 

yang menyatukan cinta kami akan terjadi, insya Allah. 

“Apa yang harus aku lakukan untuk Nurul Ustadz, apa. Seandainya Ustadz jadi 

diriku apa yang bisa Ustadz lakukan?” kataku sambil tergugu, hatiku terasa pilu. 

Seandainya Nurul dan Aisha datang bersamaan, aku tak perlu istikharah untuk 

memilih Nurul. Aku lebih mengenal Nurul daripada Aisha. Tapi siapa bisa 

menarik mundur waktu yang telah berjalan. 

Halaman : 231 

 

No. 

Data: 21 

Jenis Data: Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kutipan :  
Aku sangat cemas memikirkan dia. Dia tergeletak. Keningnya panas. Kata 

Mama terkena heat stroke. Kata teman-temannya dia seharian melakukan 

kegiatan yang melelahkan di tengah musim panas yang sedang menggila. 
Lipatan 4. 

 Halaman : 372 
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No. 

Data: 22 

Jenis Data: Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kutipan :  
Siang tadi pukul setengah empat Saiful datang dengan wajah cemas. Minta 

tolong Fahri dibawa ke rumah sakit. Fahri tak sadarkan diri. Aku telepon 

Mama dirumah sakit lalu bersama Youse membawa Fahri ke rumah sakit. Aku 

menunggunya sampai jam delapan malam. Dan dia belum juga siuman. Ah, 

Fahri kau jangan mati! Aku tak mau kehilangan dirimu. Sembuhlah Fahri, aku 
akan katakana semua perasaanku padamu. Aku sangat mencintaimu. Lipatan 6. 

 Halaman : 373 

 

No. 

Data: 23 

Jenis Data: Kisah Romansa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Kutipan :  
Siang tadi pukul setengah empat Saiful datang dengan wajah cemas. Minta 

tolong Fahri dibawa ke rumah sakit. Fahri tak sadarkan diri. Aku telepon 

Mama dirumah sakit lalu bersama Youse membawa Fahri ke rumah sakit. Aku 

menunggunya sampai jam delapan malam. Dan dia belum juga siuman. Ah, 

Fahri kau jangan mati! Aku tak mau kehilangan dirimu. Sembuhlah Fahri, aku 
akan katakana semua perasaanku padamu. Aku sangat mencintaimu. Lipatan 6 

Proses akad nikah dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, sederhana, 

sesuai dengan permintaanku. Seorang ma‟dzun syar‟I mewakili Tuan Boutros 

menikahkan diriku dengan Maria dengan mahar sebuah cincin emas. Saksinya 

adalah dua dokter muslim yang ada di rumah sakit itu. 
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