
ANALISIS TEMA DAN AMANAT DALAM NOVEL HABIBIE 

DAN AINUN KARYA BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE  

 

ARTIKEL E-JOURNAL 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

Wa Rosdahliana 

NIM 090388201380 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

 TANJUNGPINANG 

2013 

  



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 
 



Analisis Tema dan Amanat dalam Novel Habibie dan Ainun Karya 

Bachruddin Jusuf Habibie oleh Wa Rosdahliana. Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia.Dosen pembimbing (1) Drs. H. Said Barakbah 

Ali,M.M. Dosen pembimbing (2) Drs.Wagiman,M.Pd. 

Occypratama@yahoo.com    

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tema dan amanat yang terdapat pada 

novel Habibie dan Ainun karya Bachruddin Jusuf Habibie. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis isi. Dari hasil 

penelitian diperoleh simpulan bahwasanya novel Habibie dan Ainun karya 

Bachruddin Jusuf Habibie memiliki keragaman tema dan amanat.  

 

Kata Kunci: Tema,  Amanat. 

 

Abstrac  

The research aims to know themes and messages of Habibie dan Ainun, a novel 

by Bachruddin Jusuf Habibie. It uses qualitative descriptive method, by analyzing 

content. The result of this research shows that Habibie dan Ainun, a novel by 

Bachruddin Jusuf Habibie has many themes and messages. 

 

Key Words: Themes, Messages. 

 

1. Pendahululan 

 

        Sastra termaksud jenis yang memiliki bahasa yaitu novel, syair, pantun, 

drama, sandiwara, lukisan, dan kaligrafi. Dalam penrlitian ini perlu adanya 

pembahasan lebih lanjut tentang karya sastra, khususnya novel pada unsure 

instrisik yaitu Tema. Novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk fiksi 

berdasarkan pengalaman imijinasi penulis. Novel merupakan karya sastra yang 

paling dikenal di masyarakat. Sebuah novel bukan saja harus indah dan menarik, 

tetapi juga harus memberikan hiburan pada pembaca. Syarat utama novel adalah 

menarik, dan mendatangkan rasa puas setelah pembaca membaca novel tersebut. 

Penelitian ini membahas tentang Analisis Tema dan Amanat dalam Novel Habibie 

dan Ainun karya Bachruddin Juuf Habibie sangat menarik untuk dibahas, karena 

ceritanya menarik adalah di masa kecil Habibie telah menunjukan kecerdasan dan 

semangat tinggi pada ilmu pengetahuan teknologi khususnya fisika. Dengan 

penelitian ini, tema dan amanat dalam Habibie dan Ainun karya Bachruddin Jusuf 

Habibie lebih jelas. Penelitian ini untuk menemukan tema dan amanat maka dapat 

di rumuskan apakah tema yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun karya 

Bachruddin Jusuf Habibie dan apakah tema yang terdapat didalam novel Habibie 

dan Ainun karya bachruddin jusuf Habibie. Suatu penelitian harus mempunyai 

tujuan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan 

utamanya, maka berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan tema yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun 

karya Bachruddin Jusuf Habibie. Untuk mengkaji amanat yang terdapat dalam 



novel Habibie dan Ainun karya Bachruddin Jusuf Habibie. Dilihat dari sudut 

karangan yang telah selesai, tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan 

oleh penulis melalui karangannya. Amanat utama ini dapat diketahui mislnya bila 

seorang membaca sebuah roman, atau karangan lainya.(Gorys Keraf 1994:107).  

 

Adapun tema terbagi dua yaitu Tema mayor dan minor. Cerita fiksi hadir untuk 

menyampaikan Sesutu, makna, atau tema. Tema itulah yang menjiwai 

keseluruhan cerita. Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah bukankan 

sering ada lebih dari satu tema dalam sebuah cerita fiksi itu, atau, paling tidak kita 

menafsirkan adanya beberapa tema. Jadi, makna mana yang dapat dinyatakan 

sebagai tema dari sebuah cerita fiksi itu Tema pokok cerita atau tema mayor 

(artinya: makna poko cerita pada hakikatnya merupakan aktivitas memilih, 

mempertimbangkan, dan menilai, di antara sejumlah makna yang di tafsirkn ada 

di kandung oleh karya yang bersangkutan. 

     Makna pokok cerita tersirat dalam sebagian besar, untuk dikatakan dalam 

keseluruhan, cerita, bukan makna yang terdapat pada bagian-bagian tertentu cerita 

saja. Makna yang terdapat bagian-bagian tertentu cerita dapat diidentifikasikan 

sebagai makna bagian, makna tambahan. Makna-makna tambahan inilah yang 

dapat di sebut sebagai tema-tema tambahan, atau tema minor. Dan Pengertian 

amanat itu sendiri adalah Amanat adalah pemecahan yang diberikan oleh 

pengarang bagi persoalan di dalam karya sastra( Sadikin,2010). Sadikin 

menambahkan amanat biasa disebut  makna. Makna yang diniatkan oleh 

pengarang disebut makna niatan, sementara makna muatan adalah maknayang 

termuat dalam karya sastra tersebut. 

       Dari sudut sastrawan, nilai ini biasa disebut amanat. Amanat adalah gagasan 

yang mendasarikarya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca dan pendengar, di dalam karya sastra moderen, amanat ini biasanya 

tersirat di dalam karya sastra lama pada umumnya amanat tersurat 

(siswanto,2008:161-162). 

       Amanat ialah pesan yang disampaikan pengarang terhadap pembaca melalui 

tulisan-tulisannya, agar pembaca bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah 

pembaca nikmati (kosasih, 2006). Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang 

ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Akhir permasalahan ataupun jalan 

keluar permasalahan yang timbul dalam sebuah cerita bisa disebut 

amanat.Rusiana mengemukakan pendapatnya tentang amanat, sebagai renungan 

yang sisajikan kembali oleh pembaca(1982:74). Pesan atau amanat, yakni maksud 

yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat sangat erat hubungannya dengan 

tema. Bentuk penyampaian amanat yang bersifat langsung, boleh dikatakan, 

idintik dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian atau penjelas. Jika 

dalam teknik uraian pengarang secara langsun mengdeskripsikan cerita yang 

bersifat “ memberi tahu” atau menmudahkan pembaca untuk memahaminnya, hal 

yang demikian juga terjadi dalam penyampaian amanat. Artinya, amanat yang 

ingin disampaikan, atau di ajarkan, kepada pembaca itu dilakukan  secara 

langsung dan eksplinsit. Pengarang, dalam hal ini, tampat bersifat menguraikan 



pembaca secara lansung memberikan nasihat-nasihat dan petuahnya. Jika di 

bandingkan dengan bentuk sebelumnya, bentuk penyampaian amanat disini 

bersifat tidak langsung, pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara 

koherensif dengan unsure-unsur cerita yang lain. Wa;au betul pengarang ingin 

menawarkan dan menyampaikan sesuatu, ia tidak melakukannya secara serat-

merata dan vulgar karena ia sadar telah memilih jalur cerita. Dilihat dari 

kebutuhan pengarang yang ingin menyampaikan amanat dan pandangannya itu, 

cara ini mungkin kurang komunikatif. Artinya, pembaca belum tentu dapat 

bmenangkap apa sesungguhnya yang dimaksudkan pengarang,paling tidak 

terjadinya kesalahan tafsir perpeluang besar. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, ( Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penaliti adalah berbagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber ve dan snowbaal, teknik teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi( gabungan), analisis dan bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi( Sugiyono,1999:15). 

 

2. Pembahasan 

 

       Novel Habibie dan Ainun memiliki Tema mayor yaitu tentang “ kekuatan 

cinta”.  Ini lebih di tekankan pada cinta kasih dan romantisme antara Habibie dan 

Ainun . Cinta pertama dan terakhir Habibie dalam bukunya Habibie dan Ainun.  

Selain tema mayor, dalam novel Habibie dan Ainun dapat di temukan tema minor. 

Berdasarkan hasil analisis, beberapa  tema minor yang tekandung di dalamnya 

antara lain: Setting tempat dalam novel Habibie dan Ainun adalah Acheen 

(jerman). Pada dalam novel ini juga diceritakan tentang  bagaimana 

kehidupannya. Biaya untuk kehidupan seari-hari pas-pasan, sampai pada tahun 

awal Habibie harus berhemat dengan berjalan kaki sejauh 15 k menuju tempat 

kerjanya beberapa hari dalam seminggu. Susah jadi ibu Ainun. Suami sibuk 

dengan promosi s3 dan bekerja  setengah hari sebagai asisten di initut kontruksi 

Rinhan Universitas. Habibie seing mencuri waktu bekerja di pabrik kereta api 

mendesain gerbong-gerbong berkonstruksi ringan. Tidak ada keluarga, kerabat 

dan tetangga untuk diajak ngobrol. Tida ada hiburan. Bahasa jerman pas-pasan. 

Pantaslah pak habibie cinta luar biasa pada ibu Ainun , tidak pernah mengeluh, 

tidak pernah sedikitpun, tentang apapun. Jadi tema minor yang terdapat dalam 

novel Habibie dan Ainun tersebut adalah cinta keluarga,bangsa dan Negara 

Indonesia. Bentuk penyampain amanat dibedakan menjadi dua, yaitu amanat 

penyampaian langsung dan bentuk penyampaian tidak langsung. Bentuk amanat 

penyampaian langsung adalah amanat yang ingin disampaikan, atau di ajarkan 

kepada pembaca itu dilakukan secara langsung dan  ekplisit 

(Nugriantoro,dkk,2010). Bentuk  amanat penyampaian tidak lansung adalah  

pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu dengan koherensif dengan unsur-

unsur cerita lain.  “Dalam bahasa ingris saya sampaikan : 

“bismillahirrahmanirrahim! Atas nama isteri, keluarga dan semua para pakar 



Diragantara di manapun anda berada, yang masih hidup atau tiada lagi, saya 

menyatakan terimakasih mewakili anda semua menerima penghargaan, untuk 

jasa merelisasikan cita-cita pendiri dan para anggota ICAO. Ini membuktikan 

bahwa penguasaan dan pengadilan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hak 

prerogative orang kaya atau masyarakat maju, tetapi adalah hak prerogative 

umat manusia di manapun ia berada. Selamat berkarya”(Bachruddin Jusuf 

Habibie,2010:179). 

         Pengarang menyampaikan amanatnya bahwa ia berterimakasih kepada 

anggota ICAO,dan sesuatu keberhasilan yang kita miliki itu bukan semata-mata 

hanya untuk kita pribadi melainkan untuk umat manusia lainya yang 

membutuhkan pengetahuan yang kita miliki untuk mencapai suatu keberhasilan. 

Dan pengarang member motivasi dengan mengucapkan “selamat berkarya”. 

“Enahlah , yang jelas kita selalu berpacaran ; malam-malam hari didalam becak 

dengan jok tertutup walaupun tidak hujan. Kami pacaran di bandung. Kami 

pacaran di Jakarta ; cuti saya tidak berlangsung selamanya .Ia rajin datang 

;setiap hari saya pulang kantor selalu sudah menunggu di rumh . Rumahnya 

sendiri  cukup dekat di jalan mandut tempat tinggal kakaknya yang menikah 

dengan Subono Mantofi. Semuanya berlangsung denagn cepat. Ia datang bulan 

januari atau februari. Kami menikah bulan mei. Bulan juni kami mengurus cuti 

saya di luar tanggungan Negara mengikuti suami ke jerman . Ke Dekan falkultas 

kedokteran. Ke Rektor Universitas Indonesia yang waktu itu di jabat Pak Syarif 

Thayeb. Ke Pak Sudjono Djuned Pusponegoro yang waktu itu menteri Riset 

Nasionl. Ke Pak Toyib Hadiwidjaja selaku menteri PTIP . Mata rantai ini harus 

semuanya di lalui. Akhirnya dengan Bekal masing-masing satu koper, 

Berangkatlah kami bredua ke Achen(Bachruddin jusuf Habibie,2010:10). 

       Kutipan amanat tidak langsung di atas adalah bahwa cinta itu butuh perjungan 

dan pengorbanan dan ketika cinta itu timbul dari masing-masing hati maka 

seharusnya tidak harus lama untuk mendekatkan, memahami sikap pasangan 

tersebut karena sebaiknya menikahlah lebih tepat untuk menyatukan cinta yang 

suci tersebut . Dan setelah menikah maka seorang istri wajib mengikuti suami 

kemanapun dia pergi karena suami itu adalah pemimpin kita dalam hal berumah 

tangga, sehingga menjadi keluarga yang sakinah,mawddah warrohma. 

3. Simpulan  

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam novel 

Habibie dan Ainun ini dapat di simpulkan bahwa masing-masing karakter tokoh 

tersirat banyak hal tentang kebersamaan, kepatuhan, keteguhan, dan segala hal . 

Novel  Habibie dan Ainun merupakan karya terbaru  dari mantan presiden 

Replublik Indonesia ke-3, Bachruddin jusuf Habibie. Novel ini berisi kisah-kisah 

pengungkapan rasa cinta terdalam dari sang professor kepada almarhumah 

isterinya yakni Hj. Hasri Ainun Habibie binti R.Mohamad Bestari yang wafat 

pada tanggal 23 mei 2010 lalu. Dalam kata pengantarnya, Habibie mengaku jika 

penulisan buku ini menjadi terapi bagi dirinya untuk mengobati kerinduan, rasa 

tiba-tiba kehilangan dari seseorang yang telah meneani dan berada dalam 



kehidupannya selama 48 tahun 10 hari,baik didalam brbagai derita maupun 

bahagia. Walaupu ia sudah ikhlas tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya bahwa 

ia masih terpukul pasca ditinggalkan sang isteri tercinta. Bahkan menurutnya 

antara dirinya dan Ainun dua raga tetapi hanya satu jiwa. 

      Novel ini menceritakan berbagai kisah cinta menarik antara bapak Habibie 

dan ibu Ainun. Mulai dari perjumpaan keduanya yang menjadi awal segalanya, 

keseharian dalam mengarungi bahtera rumah tangga hingga kejadian memilukan 

tak kala sang takdir memisahkan keduanya. Sejak sang permaisuri 

menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Ludwig Maximilian 

Universiti(LMU) Muenchen, jerman, Habibie merasa jika Ainun tetap berada di 

sisinya. 

   Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam novel 

Habibie dan Ainun  ini juga dapat di simpulkan bahwa: 

Novel Habibie dan Ainun ini juga mengungkapkan  betapa ibu Ainun sangat 

mendukung pekejaan dan tugas bapak Habibie dengan tanpa mengeluh selalu 

mencoba melakukan tugas dan kegiatannya dengan sebaiknya tanpa menganggu 

konsentrasi perhatian dan pekerjaan Habibie. Memberikan masukan intelektual 

dan pertimbangan juga saran  yang saling mendukung atu sama lain. Selalu 

menjaga dan mengontrol kesehatan Habibie dengan menyediakan makanan sehat 

juga senyum menawan yang selalu dirindukan Habibie.Sebaliknya Habibie selalu 

melibatkan Ainun dalam setiap kegiatannya,menceritakan dan meminta 

pertimbangan istrinya untuk setiap keputusan  yang akan di ambil. Benar-benar 

berpaduan yang harmonis, indah Romantis atas dasar cinta. 

Perjuangan sepasang suami-istri yang bukan hanya peduli  sama sepasang suami 

isteri tetapi peduli sesama lingkungan yang berjiwa sosial,juga memiliki Visi 

hidup yang sangat besar dan tinggi. Membangun bangsa dan Negara untuk putra-

putri bangsa Indonesia untuk Negara. 

Amanat yang dapat kita ambil dari novel Habibie dan Ainun ini banyak sekali, di 

antaranya adalah kita harus berusaha semaksimal  mungkin untuk meraih cita-cita. 

Dari novel yang di buat Bachruddin Jusuf Habibie ini, Peneliti  dapat mengambil 

beberapa pelajaran hidup yang penting, salah satunya kita harus benar-benar 

menghargai hidup, menghargai semua pemberian Allah SWT, tidak pantang 

menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan 

kita mau berusaha,juga kita harus peduli terhadap sesama. 

Peneliti jadi sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu amatlah sangat berat . 

Lebih berat dari apa yang peneliti fikirkan sebelumnya.khususnya bagi seoarang 

laki-lai yang sudah menikah, yang dia mendapat amanat untuk menjadi pimpinan 

suatu lembaga atau bahkan Negara, tentunya tidak mudah membagi peran dalam 

lembaga/Negara  tersebut dengan peran vital dalam keluarganya.Walaupun 

tanggung jawab seorang pemimpin amatlah besar dan berat,jangan sampai 

melupakan kesehatan.  



 Dari hasil analisis tema dan amanat yang terdapat di dalam novel Habibie dan 

Ainun di atas peneliti memberi saran sebagai berikut:Kejar cintamu, dan 

Bangkitlah , maju dan berkarya untuk bangsa dan Negara Indonesia.Timbah lah 

ilmu setingi-tinginya, sampai menujunkesuksesan yang bisa membahagiakan 

orang-orang yang membutuhkannya.Sikap adalah suatu hal kecil, tetapi dapat 

menciptakan perbedaan yang besar. Sikap anda bukanlah bakat atau kecerdasan 

,tetapi menentukan keberhasilan anda.Kita harus benar-benar menghargai hidup, 

menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan 

sesuatu,dan tidak ada yang tidak mungkinjika kita mau berusaha.Kemudian 

peneliti juga dapat juga mengambil pelajaran bahwa ketika kamu lahir, kamu 

menangis dan semua orang di sekeliling kamu tersenyum. Hiduplah dengan 

hidupmu, jadi ketika kamu meninggal kamu satu-satunya yang tersenyum dan 

semua di sekelling kamu menangis.karena kamu begitu berharga bagi orang 

disekeliling kamu.Skripsi ini hendaknya dapat digunakan untuk menambah 

wawasan untuk menjadi penegak Indonesia. 

Daftar Pustaka 

Abdul Shukri. 2007. Belajar Bijak. Jakarta: Ammmen Multitama Publising.  

Aminudidin. 2002. Pengantar Apresiasi karya sastra.Bandung: sinar Baru. 

Jusuf Bachhruddin Habibie. 2010. Habibie dan Ainun. Jakarta : HTC Mandiri. 

Keraf Gorys. 1994. Komposisi. Flores-NTT-Indonesia: NUSA INDAH. 

Kosasih. 2003. Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Bandung: Yrama Widya. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2005. Sastras Anak. Yogyakarta: UGM Press. 

Rozak Abdul Zaidan, K. Rustapa Anita, Hani’ah. 2007. Kamus Istilah Satra. 

Jakarta : Balai Pustaka. 

Ririh Yuli Atminingsih, 2010, “Analisis Struktur dan Nilai-nilai Pendidikan 

didalam  Cerita Rakyat di kabupaten Karanganyar” 

Sugiyono. 1999. Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bandung : CV. 

Alfabeta. 

Siswanto, Wahyudi. 2008.Penggantar teori sastra.jakarta: PT. Grasindo. 

 

   

 


