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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai religius yang terdapat dalam 

novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro. Objek penelitian 

adalah novel yang berjudul Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. 

Anggoro. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik 

penelitian menggunakan teknik analisis data untuk mengetahui nilai religius yang 

terdapat di dalamnya. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel Zie Zie 

Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro, yakni penggunaan nilai akidah 

sebanyak 20 kali, nilai syari’at sebanyak 56 kali, dan nilai akhlak sebanyak 16 kali.  

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Religius Novel.  

 

Abstrack 

 

This study aims to analyze the religious values contained in the novel Zie Zie Finding 

the Way Messenger by Muhammad B. Anggoro. Object of research is novel entitled 

Zie Zie Finding the Way Messenger by Muhammad B. Anggoro. The method used is 

descriptive qualitative method. Research techniques using data alasysis techniques to 

determine the religious values contained in it. Religious values contained in the novel 

Zie Zie Finding the Way Messenger by Muhammad B. Anggoro, namely the use of 

the value of faith as much as 20 times, 56 times as much as the value of the Shari'ah, 

and moral values as much as 16 times. 

 

Keywords: Religious Values Novel 

 



1. Pendahuluan  

Sastra adalah cipta seni. Sebagai sebuah cipta seni, sastra memiliki nilai 

keindahan tinggi Esten dalam (Suhardi, 2011:3). Sastra  merupakan kata serapan dari 

bahasa sansekerta ‘sastra’, yang berarti “teks yang mengandung intruksi” atau 

“pedoman”, dari kata dasar ‘sas’ yang berarti “intruksi” atau “ajaran” dan ‘tra’ yang 

berarti “alat” atau “sarana”. Karya sastra bisa dikatakan indah jika di dalamnya 

memiliki nilai-nilai kehidupan, baik nilai budaya, sosial, pendidikan, religius dan 

lainnya. Salah satunya nilai religius (keagamaan).  

Agama berasal dari bahasa sansekerta yang erat hubungannya dengan Hindu 

dan Budha. Akar kata agama adalah gam yang mendapat awalan a dan akhiran a 

sehingga menjadi a-gam-a. bahasa sansekerta yang menjadi asal perkataan agama, 

termasuk rumpun bahasa Indo-Jerman, serumpun dengan bahasa Belanda dan Inggris 

(Daud Ali, 2006:35). Nilai keagamaan merupakan nilai kehidupan yang tidak bisa 

terpisahkan dari aturan-aturan tuhan. Agama merupakan pedoman dalam menjalani 

hidup yang akan menuntun manusia menjadi sosok manusia yang baik.  

Berbicara tentang agama tidak akan ada akhirnya. Dalam kehidupan sehari-

hari masih banyak manusia yang saling menghujat dan bertengkar karena perbedaan 

agama. Hal tersebut dapat berdampak sebagai pemisah antara manusia satu dan yang 

lainnya serta dapat berdampak sebagai pemisah antar umat beragama. Dalam ajaran 

agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghujat, bertengkar, bermusuhan, 

karena agama mengajarkan untuk saling mengasihi, menyayangi, dan memberi. Pada 

dasarya manusia di dunia saling membutuhkan. Terlepas dari siapapun yang 

disembah, agama apapun yang dipercayai, tidak seharusnya membeda-bedakan umat 

yang berbeda agama, karena semua manusia hidup pada satu atap dunia, yaitu langit 

dan satu alas dunia, yaitu bumi sebagai tempat berpijak.  

Perkembangan suatu karya di Indonesia sangat maju, hal tersebut bisa dilihat 

dari pengarang dan isi cerita yang sangat beragam. Salah satunya novel yang 

bertemakan keagamaan, Seperti novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul. Novel ringan dan 

yang menghibur ini memiliki tebal 278 halaman. Novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul 

dipilih penulis karena novel ini dikemas sangat menarik, menghibur, lucu, tetapi 

sangat tajam. Novel ini berharga untuk dibaca, karena dapat memperkaya cara 

pandang tentang agama, kehidupan, dan kehormatan. Muhammad B. Anggoro 

sebagai penulis di dalam novel tersebut menceritakan tentang Zie Zie seorang gadis 

kecil yang berusia 9 tahun. Zie Zie bukan seorang gadis kecil sembarangan, apalagi 

dalam menyikapi makna agama bagi kehidupan manusia. Zie Zie sangat sering 



melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang amat mengejutkan kedua orang tuanya. 

Kepala kecilnya dan hati suci polosnya sering heran menyaksikan perbedaan cara 

orang beragama disekitarnya dari tata cara wudhu, tata cara sholat, qunud, sholat 

tarawih, penentu Hari Raya Idul Fitri dan lain-lainnya, yang kadang kala memicu 

permusuhan. 

Zie Zie memiliki kepribadian yang sangat berseberangan dengan tingkah laku 

saudara kandungnya sendiri, Tabita Az-Zahro, yang gemar kelayapan, bahkan 

pacaran, yang membuat orang tuanya, Habibah dan Fathir, serasa memiliki dua sisi 

mata uang yang jauh berbeda karakternya. Di satu sisi menghadapi prilaku Tabita 

yang urakan, namun di sisi lain mereka semakin kelabakan menjawab soal-soal tajam 

Zie Zie tentang kehidupan beragama, yang disebutnya Jalan Mencari Rasul. 

Muhammad B. Anggoro sebagai penulis novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul 

memiliki beberapa keistimewaan, yaitu menulis menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dan dapat dicerna oleh semua orang, pengarang dengan pandainya 

menjabarkan tema sarat akan nilai moral dan ajaran agama Islam, pengarang memilih 

alur maju yang disusun secara sistematis.  

Berdasarkan hal itulah peneliti berminat untuk menganalisis nilai-nilai religius 

yang ada dalam novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul. Alasan peneliti lebih memilih 

nilai-nilai religius, karena peneliti memandang penting nilai keagamaan dalam setiap 

bidang kehidupan. Nilai agama inilah yang akan membentuk tata aturan supaya hidup 

menjadi harmonis dan agama pula yang menjadikan hidup ini terarah Arifin dalam 

(Eni, 2012:4). Penulis menyadari bahwa nilai religius dapat menjadi pedoman hidup 

untuk kearah yang lebih baik. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret sampai dengan Juli 2013. tempat 

Penelitian ini, yaitu dilaksanakan di Tanjungpinang, dan mengkaji sebuah novel, 

yaitu novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro. Penelitian 

ini yang menjadi objek penelitian adalah novel yang berjudul Zie Zie Mencari Jalan 

Rasul karya Muhammad B. Anggoro yang berisikan 278 halaman dan diterbitkan 

oleh DIVA Press di Jakarta pada tahun 2008. Dalam penelitian tersebut novel ini 

yang dijadikan objek dan diteliti secara detail yang berhubungan dengan nilai-nilai 

religius yang terkandung di dalamnya.  



Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif secara harfiah adalah metode yang 

menggambarkan tentang suatu peristiwa, benda, dan keadaan yang sejelas-jelasnya 

tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut: (1) Membaca dan memahami novel 

Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro secara berulang-ulang; 

(2) Menentukan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu 

tentang nilai-nilai religius meliputi Akidah, Syari’at dan Akhlak; (3) Menganalisis 

teks bacaan yang terdapat dalam novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya 

Muhammad B. Anggoro yang berhubungan dengan nilai-nilai religious; (4) 

Menyusun data berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh dari novel Zie Zie 

Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro; (5) Menggambarkan data yang 

telah dikelompokkan; (6) Menyimpulkan data yang telah digambarkan. 

Adapun beberapa tahapan penelitian mengenai nilai-nilai religius novel Zie 

Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro: (1). Penyajian Data; (2). 

Penarikan Simpulan. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk memperoleh data hasil-hasil penelitian terhadap novel Zie Zie Mencari 

Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro dengan cara melakukan analisis data. Pada 

hasil penelitian ini akan dikemukakan beberapa data yang diperoleh sebagai bukti 

hasil penelitian yang penulis lakukan. Data yang disajikan pada bagian ini adalah data 

yang memuat nilai-nilai religius (keagamaan) sebagai salah satu unsur pembentuk 

novel tersebut.  

Berdasarkan dari yang peneliti lakukan dalam menganalisis novel Zie Zie 

Mencari Jalan Rasul, maka diharapkan dapat mengungkapkan nilai agama Islam yang 

terdiri dari tiga unsur, yaitu akidah, syari’ah, dan akhlak secara terperinci dan jelas.  

Telah ditemukan penggunaan nilai-nilai religius dalam novel Zie Zie Mencari 

Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro tersebut sebanyak  92 kutipan secara 

keseluruhan mencakup nilai akidah sebanyak 20 kutipan,  syari’ah sebanyak 56 

kutipan, dan akhlak sebanyak 16 kutipan. Akan tetapi, nilai religius yang sering 

muncul atau yang paling banyak terdapat dalam novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul 

karya Muhammad B. Anggoro adalah nilai syari’ah. 

 



4. Simpulan dan Rekomendasi 

Dalam novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya Muhammad B. Anggoro 

terdapat tiga unsur agama Islam, yaitu: akidah, syari’ah, dan Akhlak. 

a. Nilai akidah yang terdapat pada novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya 

Muhammad B. Anggoro yang berhubungan dengan keimanan adalah 

sebanyak 20 kutipan.,  

b. Nilai syari’ah yang terdapat pada novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya 

Muhammad B. Anggoro yang berhubungan dengan norma atau hukum adalah 

sebanyak 56 kutipan.  

c. Nilai akhlak yang terdapat pada novel Zie Zie Mencari Jalan Rasul karya 

Muhammad B. Anggoro yang berhubungan dengan behavioral, tingkah laku 

manusia adalah sebanyak 16 kutipan. 

Maka dapat disimpulkan penggunaan nilai religius dalam novel tersebut 

sebanyak  92 kutipan secara keseluruhan mencakup nilai akidah, syari’ah, dan akhlak 

dari 276 halaman. Akan tetapi, nilai religius yang sering muncul atau yang paling 

banyak terdapat dalam novel adalah nilai syari’ah. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur ekstrinsik 

yang terdapat dalam karya sastra. Pembaca karya sastra novel sebaiknya mengambil 

dan menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 

diharapkan bisa dijadikan bahan ajar oleh guru dalam pelajaran apresiasi sastra di 

sekolah. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pemahaman siswa 

terhadap karya sastra khususnya novel dari segi ekstrinsik yang berhubungan dengan 

nilai-nilai kehidupan, khususnya nilai religius.    
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