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ABSTRAK 
 

Maya Dewi Listyorini. C0205002. ”Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha Karya 
Taufiqurrahman al-Azizy: Sebuah Pendekatan Estetika”. Skripsi: Jurusan Sastra 
Indonesia Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana 
pesan simbol-simbol yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha? (2) 
bagaimana sisi profetik yang terdapat dalam novel  Kitab Cinta Yusuf Zulaikha? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pesan simbol-simbol 
yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha, meliputi simbol diskursif 
dan simbol presentasional. (2) mendeskripsikan sisi profetik yang terdapat dalam 
novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha, meliputi dimensi sosial dan dimensi 
transendental. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan estetika. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufiqurrahman al-Azizy yang 
diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2007, terdiri dari 504 halaman dan 
merupakan cetakan kedua. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
pustaka, yakni dengan menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh 
data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
estetika. Langkah pertama adalah mencari simbol-simbol dalam novel KCYZ, 
yang meliputi simbol diskursif dan simbol presentasional yang terdapat pada 
tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah mendeskripsikan pesan di 
balik simbol-simbol tersebut. Langkah kedua adalah mencari sisi profetik yang 
meliputi dimensi sosial dan dimensi transendental yang terdapat pada jalinan 
peristiwa yang ada di dalam novel. Penarikan simpulan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik induktif, yaitu penarikan simpulan dengan cara berpikir 
berdasarkan pengetahuan yang bersifat khusus ke pengetahuan yang bersifat 
umum. 
 Dari hasil analisis diperoleh simpulan sebagai berikut. (1) Pesan yang 
terkandung dalam simbol-smbol yang terdapat dalam novel KCYZ diperoleh 
melalui analisis simbol diskursif dan simbol presentasional terhadap para tokoh 
yang terdapat di dalam novel. Analisis simbol diskursif memperlihatkan bahwa 
para tokoh yang terdapat dalam novel KCYZ menyimbolkan tentang oposisi 
antara desa >< kota serta kaya >< miskin. Analisis simbol presentasional 
memperlihatkan bahwa dalam konsep oposisi tersebut justru menunjukkan oposisi 
biner antara desa >< kota serta kaya >< miskin. Pesan yang terkandung di dalam 
simbol-simbol tersebut adalah ajakan untuk kembali beribadah pada Tuhan, 
terutama dengan cara menjalankan ibadah salat. Sesungguhnya, yang 
membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di hadapan 
Tuhan tidak dilihat berdasarkan penampilan atau sesuatu yang tampak dari luar 
saja. Melainkan dari keimanan dan ketakwaannya, (2) Sisi profetik yang terdapat 
dalam novel KCYZ terbagi menjadi dua, yaitu dimensi sosial dan dimensi 
transendental. Dimensi sosial terlihat dari kecenderungan manusia yang lebih 
mementingkan kehidupan dunia serta menghalalkan segala cara demi mencapai 
tujuan yang diinginkannya. Dimensi transendental terlihat dalam kesadaran 
manusia sebagai makhluk yang lemah serta pemaknaan cinta yang benar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan novel-novel Islami akhir-akhir ini sangat pesat. Setiap 

tahunnya selalu saja bermunculan novel-novel yang berisi mengenai ajaran Islam, 

misalnya Ayat-Ayat Cinta (2004) karya Habbiburahman El-Shirazy, Dzikir-Dzikir 

Cinta (2006) karya Anam Khoirul Anam, Kasidah-Kasidah Cinta (2007) karya 

Muhammad Muhyidin, Lafazh-Lafazh Cinta (2008) karya Hadi S. Khuli, dan 

sebagainya. Tidak dipungkiri, kehadiran novel-novel tersebut semakin 

meramaikan dunia sastra di Indonesia. Novel-novel Islami tersebut seakan 

memberikan wacana alternatif bagi para pembaca akan kehadiran karya sastra 

yang menghibur, namun juga bermanfaat (dulce et utile). Hal ini senada dengan 

ungkapan Horatius bahwa tujuan penyair adalah menggabungkan sesuatu yang 

menghibur (dulce) sekaligus memberi manfaat (utile) (Teeuw, 1984:183). 

 Novel-novel Islami mulai mendapat tempat tersendiri di kalangan 

pembaca sastra ketika novel Ayat-Ayat Cinta (AAC) karya Habbiburahman El-

Shirazy laris di pasaran. Sejak diterbitkan pada tahun 2004 hingga bulan Januari 

2008, novel tersebut telah dicetak ulang sebanyak 28 kali. Jauh sebelum novel 

AAC terbit, di Indonesia telah ada karya-karya yang berorientasi pada masalah 

Islami, misalnya saja karya-karya sufistik Danarto, Kuntowijoyo, Sutardji 

Calzoum Bahri, dan lain-lain. ”Dalam sejarah sastra Indonesia modern juga telah 

muncul kecenderungan sufistik yang kuat pada dasawarsa 1970-an dan juga telah 

berkembang karya-karya yang bercorak sosial keagamaan” (Abdul Hadi W. M., 
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2004:63). Namun tidak dipungkiri, novel-novel Islami baru mendapatkan tempat 

tersendiri ketika novel AAC laku keras di pasaran.  

 Sejak novel AAC sukses terjual kemudian bermunculan novel-novel 

sejenis yang mengemukakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

Indonesia, namun dengan tetap berbasis ajaran Alquran. Salah satunya adalah 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha (selanjutnya disebut KCYZ) karya 

Taufiqurrahman al-Azizy. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Yusuf dan 

Zulaikha yang diwarnai berbagai konflik karena perbedaan latar belakang serta 

status ekonomi di antara keduanya, hingga akhirnya mereka dapat bersatu. 

Beberapa problematika menarik yang terdapat dalam novel ini adalah sebagai 

berikut. Problematika yang pertama berupa konsep oposisi biner antara desa >< 

kota. Dalam konsep tersebut, keadaan desa dibandingkan dengan keadaan kota 

untuk melihat karakteristik masing-masing. Desa sebagai sebuah tempat yang 

memiliki keterbatasan, baik dari segi geografis maupun fasilitasnya, selalu 

dianggap sebagai tempat yang buruk dan hina. Sebaliknya, kota sebagai tempat 

yang menawarkan beragam kemudahan serta fasilitas yang lengkap selalu 

dianggap lebih unggul daripada desa. Meskipun begitu, bukan berarti kedua 

tempat tersebut saling bertentangan satu sama lain. Sesungguhnya, baik desa 

maupun kota dengan segala karakteristiknya masing-masing saling melengkapi 

dan membutuhkan. Tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah.  

 Konsep oposisi biner antara desa >< kota tidak secara langsung 

dimunculkan oleh pengarang. Konsep tersebut dimunculkan melalui tokoh-tokoh 

yang terdapat di dalam novel, yang meliputi Yusuf, Zulaikha, Umar, Atikah, 

Ya’kub, Ahsin Wijaya, Ibu Atikah, Inang, dan Tom. Zulaikha yang merupakan 
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gadis kota dan putri tunggal pengusaha kaya raya jatuh cinta dengan Yusuf, 

pemuda desa yang miskin. Selain menyimbolkan  desa >< kota, tokoh-tokoh 

tersebut juga menyimbolkan kaya >< miskin. Kekayaan tidak hanya dijadikan 

sebagai simbol keberhasilan seseorang. Akan tetapi, kekayaan juga dijadikan 

dasar dalam menggolongkan masyarakat. Derajat atau kedudukan seseorang 

ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, 

terdapat pula anggapan di dalam masyarakat bahwa kekayaan menentukan 

kebahagiaan serta kepribadian seseorang. Seseorang yang secara ekonomi kaya 

dianggap pasti bahagia karena memiliki kemampuan memenuhi semua kebutuhan 

hidupnya. Begitu pula, dia dianggap memiliki kepribadian yang baik karena 

kekayaannya tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang miskin, mereka 

dianggap tidak bahagia serta memiliki kepribadian yang buruk hanya karena 

kemiskinannnya tersebut. Yusuf dianggap tidak mampu membahagiakan Zulaikha 

karena secara ekonomi dia miskin. Selain itu, karena kondisi ekonomi tersebut 

pula, Yusuf dianggap tidak memiliki kemuliaan. 

 Kisah cinta Yusuf dan Zulaikha mewarnai hampir di sepanjang cerita. 

Perbedaan latar belakang serta status ekonomi di antara keduanya membawa 

konflik tersendiri. Inang yang merupakan pembantu Zulaikha tidak menyetujui 

hubungan Yusuf dan Zulaikha. Atas saran sang inang, ayah Zulaikha lalu 

menjodohkan Zulaikha dengan beberapa laki-laki yang dianggap pantas 

bersanding dengannya. Konflik terus bergulir ketika Atikah, tetangga dekat 

Yusuf, melakukan beragam cara demi mendapatkan cintanya. Ketika perasaan 

cintanya ditolak Yusuf, Atikah melakukan cara-cara licik untuk membalas sakit 

hatinya. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi problematika menarik yang kedua, 
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yakni kecenderungan manusia menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan 

yang diinginkannya. Bukan hanya tidak mempedulikan bahwa perbuatannya 

merugikan orang lain, Atikah juga tidak peduli bahwa cara-cara yang 

ditempuhnya tidak sesuai ajaran agama.  

 Selain menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, novel KCYZ 

juga menunjukkan gejala sosial yang lain, yakni kecenderungan manusia yang 

lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Umar yang 

malas melaksanakan ibadah salat karena kesibukannya di kota, atau Zulaikha yang 

melupakan keberadaan Tuhannya, serta Ahsin Wijaya yang jarang pergi ke masjid 

karena kesibukannya bekerja menunjukkan ketidakseimbangan kehidupan dunia 

dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia lebih diprioritaskan dibanding kehidupan 

akhirat. Hal ini tentu saja mengakibatkan manusia melupakan Tuhannya. Mereka 

baru mendatangi Tuhan ketika mendapat kesulitan hidup. Manusia mengetuk 

pintu langit-Nya karena menyadari hanya Dia-lah tempat meminta pertolongan 

dari segala kesulitan hidup yang sedang dialami. 

 Problematika yang ketiga mengenai berbagai macam bentuk cinta. Secara 

keseluruhan novel KCYZ memang menceritakan tentang kisah cinta Yusuf dan 

Zulaikha. Meski begitu, novel ini tidak melulu bercerita tentang kisah cinta antara 

lawan jenis saja. Cinta orang tua terhadap anaknya serta cinta dua orang yang 

bersahabat (disebut juga cinta persaudaraan) juga terdapat dalam novel ini. 

Berbagai macam bentuk cinta tersebut mempunyai perwujudan yang berbeda-

beda. Ya'kub menempatkan dirinya sebagai ayah sekaligus ibu bagi Yusuf setelah 

istrinya meninggal. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, Ya’kub 

membesarkan Yusuf. Kesibukan sang ayah bekerja menjadikan Zulaikha lebih 
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dekat dengan inangnya. Terlebih, sang ibu juga telah meninggal ketika Zulaikha 

masih kecil. Atikah, dididik ibunya dengan cinta yang berlebihan, hingga 

menjadikannya menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Umar 

dan Yusuf menjalin persahabatan atas dasar ketulusan. Mereka saling 

mengingatkan atau menegur apabila salah satu di antara keduanya melakukan 

kesalahan. Selain itu, mampu saling menguatkan bila salah satu tertimpa musibah. 

Berbagai macam bentuk cinta tersebut harus ditempatkan secara benar dan tidak 

berlebihan, agar tidak mengakibatkan kehancuran bagi manusia. Karena hal 

itulah, pemaknaan cinta secara benar perlu dilakukan. 

 Berdasarkan berbagai hal di atas, maka segi penting yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah simbol-simbol serta sisi profetik yang terdapat di dalam 

novel KCYZ. Sisi profetik merupakan tempat bertemunya dimensi sosial dan 

dimensi transendental (keagamaan) di dalam penulisan karya sastra. Penelitian 

terhadap novel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan estetika, yaitu 

pendekatan yang membicarakan masalah keindahan; unsur-unsur keindahan karya 

sastra. Keindahan tersebut bukan semata keindahan yang dapat diindra, melainkan 

keindahan yang mampu menimbulkan rasa kepuasan di dalam batin. Aspek 

keindahan karya sastra tercermin dari media yang digunakan, yaitu bahasa. Dalam 

karya sastra sebenarnya telah terkandung berbagai masalah. Karena hal itulah, 

maka medium utama yang digunakannya, yaitu bahasa memperoleh perhatian. 

Bahasa merupakan sistem simbol.  

 Teori simbol yang digunakan untuk meneliti novel KCYZ adalah teori 

yang dikemukakan oleh Susanne K. Langer, yaitu simbol diskursif dan simbol 

presentasional. Simbol diskursif adalah simbol yang didasarkan pada logika atau 
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pemikiran. Bila disusun berdasarkan aturan sintaksis, maka setiap kalimat 

memiliki gagasan tersendiri. Satu simbol memiliki satu gagasan. Simbol seperti 

ini dipahami dengan melihat hubungan antarunsurnya. Simbol presentasional 

adalah simbol yang didasarkan pada intuisi langsung. Pemahaman terhadap 

simbol seperti ini tidak didasarkan pada hubungan antarunsurnya, melainkan pada 

kesatuan yang bulat dan utuh dari simbol tersebut.  

 Selain berbagai hal di atas, penelitian terhadap novel KCYZ juga 

dilakukan karena sebelumnya belum ada penelitian terhadap novel tersebut, baik 

dalam bentuk skripsi ataupun tesis. Hal tersebut diperkuat dengan penelusuran ke 

beberapa universitas, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, serta Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penelitian ini diberi judul “Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Karya Taufiqurahman al-Azizy: Sebuah Pendekatan Estetika”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Dalam novel KCYZ ditemukan beberapa permasalahan yang menarik, 

yaitu masalah psikologi, feminisme, simbol-simbol, serta sisi profetik. Namun 

sesuai dengan latar belakang dalam penelitian ini, maka masalah yang akan 

dibahas dibatasi pada pesan simbol-simbol yang terdapat dalam novel KCYZ. 

Simbol-simbol tersebut meliputi simbol diskursif dan simbol presentasional yang 

muncul melalui tokoh yang terdapat di dalam novel. Penelitian kemudian 

dilanjutkan dengan membahas sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ, 

yang meliputi dimensi sosial dan dimensi transendental. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pesan simbol-simbol yang terdapat dalam novel KCYZ? 

2. Bagaimana sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pesan simbol-simbol yang terdapat dalam novel KCYZ, 

meliputi simbol diskursif dan simbol presentasional. 

2. Mendeskripsikan sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ, meliputi 

dimensi sosial dan dimensi transendental. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, 

baik yang bersifat teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat teoretis 

 Memberikan gambaran kepada pembaca tentang penerapan teori estetika 

dalam penelitian sastra, terutama dalam hubungannya dengan teori simbol yang 

dikemukakan oleh Susanne K. Langer. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai 

pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis  

 Membantu para pembaca menangkap pesan simbol-simbol dan sisi 

profetik yang terdapat dalam novel KCYZ. Meliputi tiga hal, yakni. 

a. Ajakan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, terutama dengan cara 

melaksanakan ibadah salat.  

b. Pemaknaan cinta secara benar agar tidak menimbulkan kehancuran 

bagi manusia. 

c. Kaitan antara ibadah dan cinta, yakni keduanya harus dilaksanakan 

secara tulus serta tanpa mengharap imbalan ataupun pamrih. 

Selain hal-hal di atas, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

penambah wawasan pembaca. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Latar belakang masalah menguraikan alasan diadakannya 

penelitian dan pemilihan novel KCYZ sebagai objek penelitian. Pembatasan 

masalah menguraikan pembatasan terhadap masalah-masalah yang diteliti, yang 

meliputi pesan simbol serta sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ. 

Rumusan masalah  menguraikan rumusan masalah yang akan diteliiti. Tujuan 

penelitian menguraikan hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat 

penelitian menguraikan manfaat teoritis dan praktis yang dapat diambil dari 

penelitian ini. Sistematika penulisan diperlukan untuk memudahkan dalam proses 

analisis permasalahan sehingga bersifat lebih sistematis.  
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Bab kedua adalah kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka berisi 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian, yang terdiri dari estetika, teori simbol Susanne K. Langer, dan 

hermeneutika. Kerangka pikir berisi penggambaran mengenai cara pikir yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.  

Bab ketiga adalah metode penelitian. Dalam bab ini dibahas tentang objek 

penelitian, sumber data dan data, metode penelitian, pendekatan, teknik 

pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 

Bab keempat adalah pembahasan mengenai pesan simbol-simbol serta sisi 

profetik yang terdapat dalam novel KCYZ. Simbol-simbol tersebut meliputi 

simbol diskursif dan simbol presentasional yang muncul melalui tokoh yang 

terdapat di dalam novel. Sisi profetik meliputi dimensi sosial dan dimensi 

transendental yang muncul melalui peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam 

novel. 

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang diperoleh setelah melakukan analisis 

terhadap novel KCYZ karya Taufiqurrahman al-Azizy. 

Laporan penelitian ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka yang berisi 

buku-buku maupun artikel-artikel yang digunakan sebagai acuan atau referensi 

dalam penelitian, serta dilengkapi pula dengan lampiran berupa sinopsis novel 

KCYZ. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha merupakan novel keagamaan yang 

mengandung sisi religiusitas. Banyak ditemukan simbol-simbol serta sisi profetik 

yang perlu diungkap maknanya. Sisi profetik dalam suatu karya menjadikan karya 

tersebut bersifat vertikal atau meninggi. Sisi profetik merupakan tempat 

bertemunya dimensi sosial dan dimensi transendental di dalam penciptaan karya 

sastra. Dimensi sosial menunjuk pada kehidupan kemanusiaan, sedangkan 

dimensi transendental menunjuk pada kehidupan yang berpusat pada Yang gaib 

(Tuhan) (Abdul Hadi W.M., 2004:1). Kuntowijoyo merumuskan sisi profetik 

dalam suatu karya sastra dengan sebutan etika profetik. Istilah tersebut berasal 

dari kata prophet (Nabi). Sumber etika profetik adalah perilaku nabi, dalam 

konteks Islam adalah perilaku Nabi Muhammad. Kuntowijoyo meyakini bahwa 

tugas sastrawan pada dasarnya adalah tugas-tugas yang pernah dilakukan Nabi, 

yakni amar ma’ruf (mengajak pada kebenaran), nahyi munkar (mencegah 

kemungkaran), dan tu’minuna billah (beriman kepada Tuhan) (dalam Wan 

Anwar, 2007:158-159). Untuk itu, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan 

permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu estetika dan hermeneutika. 

1. Pendekatan Estetika 

a. Pengertian Estetika 

Estetika berasal dari kata “aisthetika”. Kata ini diambil dari kata Yunani 

‘aesthesis’, artinya pengamatan indra atau sesuatu yang merangsang indra. Istilah 
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ini pertama kali digunakan oleh Baumngarten yang mengartikan estetika sebagai 

pengetahuan yang merangsang suatu indra. Berdasarkan pandangan umum, 

estetika diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau 

berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni (Mudji Sutrisno, 

2000:33; Ganda Prawira, 2003:11). Djelantik mendefinisikan estetika sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, 

mempelajari semua aspek yang disebut keindahan (1999:9). Panuti Sudjiman 

mengartikan estetika sebagai telaah emosi dan pikiran dalam hubungannya dengan 

rasa keindahan dalam sastra, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan moral, 

sosial, politik, praktis, dan ekonomis serta tidak berurusan langsung dengan 

masalah kegunaan atau moralitas (1990:30). Definisi lain diberikan oleh Dick 

Hartoko yang mengartikan estetika sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan 

keindahan, menurut realisasinya (dalam sebuah karya seni), maupun menurut 

pengalaman subjektif (1983:15).  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa estetika merupakan 

pendekatan yang membicarakan mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keindahan; entah itu cara terbentuknya, tanggapan manusia terhadapnya, 

maupun wujud keindahan itu sendiri. Keindahan adalah sifat-sifat (keadaan, dsb) 

yang indah. Kata indah mempunyai pengertian dalam keadaan enak dipandang 

(Anton M. Moleono, et.al. 2007:429). Benda dikatakan indah adalah apabila 

benda tersebut mampu membangkitkan kepuasan tanpa suatu kepentingan. Benda-

benda semacam ini mempunyai nilai-nilai keindahan yang lazim disebut dengan 

nilai-nilai estetis (Gie, 1983:17-19).   
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Keindahan tidak selalu memiliki rumusan tertentu, namun keindahan 

memiliki hubungan erat dengan pengalaman estetis. Pengalaman estetis sering 

disamakan dengan respon atau tanggapan estetis. Pengalaman ini terjadi secara 

disengaja dan disertai pula dengan proses pemahaman. Pengalaman ini bersifat 

individual atau subjektif (Nyoman Kutha Ratna, 2007:115-117). Tidak semua 

pengalaman memiliki nilai estetis. Pengalaman estetis selalu memiliki unsur 

berkesinambungan, tanpa jeda atau rongga. Bila suatu bagian berlalu disusul 

bagian lainnya, masing-masing memiliki kekhasan sendiri yang pada akhirnya 

akan mengantarkan keseluruhan pengalaman tersebut pada keutuhan (Mudji 

Sutrisno, et.al. 2005:298). Bagi para penyair, keindahan dan pengalaman estetis 

merupakan sesuatu yang harus disambut dengan sikap religius. Hal ini terjadi 

karena mereka menganggap bahwa keindahan dan pengalaman estetik berasal dari 

surga (Dick Hartoko, 1993:16).  

Pengalaman estetis juga berhubungan dengan pengalaman religius. 

Keduanya menghayati lambang-lambang. Hanya saja, dalam pengalaman estetis 

manusia tidak merasa berhadapan dengan Tuhan. Dalam pengalaman religius, 

manusia telah sampai ke arah tersebut. Kepekaan terhadap lambang-lambang 

merupakan syarat dapat merasakan pengalaman religius. Dengan mengembangkan 

kepekaan estetik dikembangkan pula kepekaan terhadap gejala-gejala yang 

mengisyaratkan kehadiran Tuhan. Seseorang yang memiliki kepekaan terhadap 

bahasa lambang, mampu memaknai pengalaman hidup kesehariannya bermuara 

pada pengalaman religius, setiap peristiwa profane menjadi peristiwa sakral (Dick 

Hartoko, 1993:16). 
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Estetika yang sering dipahami, sebenarnya bukan hanya kesenian dalam arti 

sempit. Tetapi lebih sebagai seluruh kemampuan kreatif manusia dalam 

kebudayaannya. Kemampuan kreatif yang terinspirasi dari kekuatan religiusitas 

menjadikan estetika disebut sebagai estetika religius. Estetika memang memiliki 

fungsi sebagai ungkapan religiusitas yang secara sempit berhubungan dengan 

agama masing-masing individu. Maka dikenallah adanya estetika Islam, estetika 

Kristiani, estetika Budhis. Apabila manusia telah keluar dari kesempitan masing-

masing agama, estetika baru bisa dikenal menjadi estetika religius (Mudji 

Sutrisno, et.al. 2005:184). Dalam karya sastra, estetika berhubungan dengan 

religiusitas. Hal ini senada dengan ungkapan Mangunwijaya bahwa pada mulanya 

semua karya sastra adalah religius (1988:11).  

Periodisasi estetika dibagi dalam lima periode, yaitu (1) Periode klasik, 

dogmatik, atau objektivitas, (2) periode kritik, relativisme, atau subjektivisme,   

(3) periode positivisme atau ilmiah, (4) periode modernisme, dan (5) periode 

postmodernisme (Nyoman Kutha Ratna, 2007:58). Dari setiap periode tersebut, 

banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemajuan estetika. Salah 

satunya adalah Susanne K. Langer, satu dari sekian tokoh estetika periode 

modern.  

 

b. Teori Simbol Susanne K. Langer 

Susanne K. Langer merupakan filsuf perempuan kelahiran Amerika Serikat 

yang banyak mencurahkan perhatiannya pada seni. Kesenian merupakan salah 

satu pusat pengamatannya. Langer mencirikan seni dengan tiga hal, yaitu:           

a) karya seni merupakan kreativitas yang sebelumnya belum ada, b) bentuk karya 
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seni adalah simbol yang dipertentangkan dengan isi atau materi. Simbol bersifat 

sosial dan universal, c) karya seni tidak berasal dari pikiran, tetapi dari perasaan. 

Oleh karena itu, yang dihasilkan adalah aspek estetis, bukan aspek filosofis. Lebih 

lanjut Langer menyebutkan bahwa karya seni tidak menyampaikan makna, tetapi 

pesan (import). Begitu juga ciri dalam karya sastra tidak terkandung dalam 

makna, tetapi pesan, sebab hanya pesan yang bersifat dinamis. Dinamika pesan 

inilah yang menjadikan Langer berkesimpulan bahwa karya seni merupakan 

bentuk yang hidup, sebagai living form (Nyoman Kutha Ratna, 2005:136). 

Hakikat karya seni adalah keindahan. Hal ini pula yang menjadi persamaan 

fundamental antara karya seni yang satu dengan karya seni yang lain. Yang 

menjadi pembeda antara bentuk-bentuk seni tersebut adalah media yang 

digunakan. Keindahan karya sastra tercermin dari media yang digunakan, yaitu 

bahasa. “Bahasa merupakan alat komunikasi” (Harimurti Kridalaksana, 2003:21). 

“Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh suatu 

anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan 

diri” (Anton M. Moleono, et.al. 2007:88). Dari sini terlihat betapa pentingnya 

bahasa bagi kehidupan manusia. Tanpa bahasa tidak ada gagasan yang mampu 

diungkapkan dengan jelas. Bahasa merupakan produk paling penting dan paling 

misterius dari pikiran manusia (Langer, 1955:83).  

Bahasa merupakan medium utama karya sastra. Karena hal itulah, aspek 

bahasa mendapat perhatian penting. Padahal, dalam karya sastra itu sendiri 

sudah terkandung berbagai masalah. Bahasa karya sastra sama sekali tidak 

mewakili kenyataan yang sesungguhnya, bahasa karya sastra justru 

memutarbalikkan kenyataan (Nyoman Kutha Ratna, 2007:142). Meskipun 
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demikian, tidak ada bahasa yang khas sastra, yang ada adalah pemakaian bahasa 

yang khas yang biasa disebut sastra (Teeuw, 1984:82). 

Bahasa dalam karya sastra memang seperti bahasa pada umumnya, yaitu 

sebagai alat komunikasi (antara pengarang dan pembaca), hanya saja pemakaian 

bahasa dalam sastra memiliki kekhasan tersendiri. Pemakaian bahasa dalam 

karya sastra berhubungan dengan gaya yang digunakan pengarang dalam 

bercerita (Umar Junus, 1989:xvii). Gaya yang berbeda-beda antara pengarang 

yang satu dan pengarang yang lain inilah yang dapat menimbulkan ciri pribadi 

(gaya sebagai ciri pribadi). Ciri pribadi merupakan suatu kekhasan yang dimiliki 

pengarang dalam setiap karya yang dibuatnya. Atau kecenderungan pengarang 

menggunakan suatu kata dalam setiap karya-karyanya. Gaya ini merupakan ciri 

pengenal dari seorang pengarang dan mampu membedakan pengarang yang satu 

dengan pengarang lainnya. Oleh sebab itu, terkadang hanya dengan membaca 

suatu karya para pembaca bisa menebak pengarangnya (Umar Junus, 1989:20-

21).  

Bahasa dalam sastra merupakan sistem simbol, sehingga dengan bahasa 

yang sama akan diperoleh pemahaman yang berbeda (Nyoman Kutha Ratna, 

2007:145). Dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti antropologi, 

sosiologi, filologi, hermeneutika, psikoanalisis, serta khusunya sastra dan 

estetika, simbol menjadi kunci pokok dalam proses pemahaman. Umumnya, 

simbol dianggap memiliki pengertian yang lebih luas serta lebih mendalam 

apabila dibandingkan dengan tanda. Simbol merupakan tataran kedua sesudah 

tanda (tataran makna). Tanda jelas mewakili sesuatu yang lain, sedangkan 

makna simbol harus digali lebih jauh. Secara sederhana, di dalam tanda 
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hubungan antara objek dengan acuan lebih dekat dan lebih konkret, sedangkan 

dalam simbol hubungan tersebut bersifat ambigu, lebih abstrak, sehingga 

memerlukan pemahaman lebih jauh untuk memperoleh maknanya. Akan tetapi, 

dengan lahirnya teori semiotika, tandalah yang dianggap lebih dominan. Sejak 

ilmu ketandaan dimanfaatkan dalam cabang pengobatan kuno, maka dalam teori 

sastra kontemporer ilmu ketandaan lebih dimanfaatkan secara maksimal, 

sehingga mengatasi teori-teori simbol (Nyoman Kutha Ratna 2007:187-189). 

Berbeda dengan simbol-simbol dalam bidang yang lain, penggunaan 

simbol dalam sastra memiliki sesuatu yang khas. Simbolisasi dalam seni sastra 

adalah satu dan utuh. Suatu simbol tidak menyampaikan makna untuk 

dimengerti, melainkan pesan untuk diresapkan (Supaat I. Latief, 2008:182). 

Bahasa kaitannya dengan sistem simbol itulah yang dipermasalahkan oleh 

Susanne K. Langer. Langer berpendapat bahwa beberapa simbolisme tidak 

diteliti dengan logika, di bawah bendera 'bahasa'. Bidang semantik lebih luas 

daripada bahasa itu sendiri (1955:70). Karena hal itulah, Langer mengemukakan 

dua teori simbol kaitannya dengan bahasa, yaitu simbol diskursif dan simbol 

presentasional.  

Simbol diskursif adalah simbol yang didasarkan atas logika atau 

pemikiran. Simbol ini terlihat pada bahasa yang memiliki konstruksi logika 

kebahasaan. Tiap simbol mewakili satu nama, sehingga deretan simbol akan 

tersusun menurut aturan sintaksis tertentu yang menghasilkan suatu gambaran 

mengenai satu kenyataan tertentu. Simbol diskursif dibangun oleh unsur-unsur 

yang teratur yang dapat dipahami maknanya. Tidak ditaatinya aturan yang 

menghubungkan unsur tersebut menyebabkan tidak adanya struktur yang jelas 
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dan kaburnya makna simbol itu. Adapun simbol presentasional adalah simbol 

yang didasarkan pada intuisi langsung. Simbol semacam ini tidak berupa 

konstruksi yang dapat diuraikan ke dalam unsur-unsurnya, tetapi suatu kesatuan 

bulat dan utuh. Simbol ini juga dapat menjadi unsur simbol diskursif. Sebagai 

unsur, simbol presentasional tak dapat diuraikan lagi ke dalam bentuk yang 

lebih kecil (Langer, 1955:75-80). 

 
2. Pendekatan Hermeneutika 

Untuk memahami makna yang paling optimal dari suatu teks, maka dalam 

penelitian ini digunakan juga pendekatan hermeneutika, yaitu bidang yang 

bertalian langsung dengan estetika (Abdul Hadi W.M., 2008:V). Hermeneutika 

merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian sastra. Metode 

ini disebut juga metode pemahaman dan interpretasi. Palmer mendefinisikan 

hermeneutika sebagai studi pemahaman, khususnya pemahaman terhadap teks di 

mana fokus perhatiannya ada dua, yaitu 1) peristiwa pemahaman teks, dan 2) 

persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu 

(2003:8). Dalam menafsirkan teks, hermeneutika tidak mencarikan makna yang 

benar melainkan makna yang paling optimal (Nyoman Kutha Ratna, 2004:46). 

Penafsiran yang benar harusnya diarahkan pada penyingkapan makna yang 

terletak di dalam teks, bukan di luar dirinya. Untuk menemukannya dibutuhkan 

kesediaan penafsir untuk berdialog dengan teks secara intensif (Abdul Hadi W.M., 

2008:7-8). Hal ini dapat dipahami, karena secara hermeneutis, bahasa, khususnya 

bahasa sastra merupakan dialog (Nyoman Kutha Ratna, 2007:400). 

Pada awalnya, hermeneutika digunakan sebagai metode interpretasi Injil. 

Kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hermeneutice atau 
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hermeneutikos. Kata  hermeneutikos diambil dari perkataan hermeneuin yang arti 

harfiahnya ialah penafsiran, ungkapan, pemberitahuan, terjemahan. Kata tersebut 

diambil dari nama tokoh dalam mitologi Yunani, yaitu Hermes, yang dititahkan 

Yupiter atau Zeus untuk menyampaikan pesan para dewa di kayangan kepada 

manusia di bumi. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Homeros, pengarang 

epos terkenal Iliad yang hidup sekitar abad ke-6 SM. Meski begitu, Platolah yang 

dianggap sebagai penggagas awal hermeneutika klasik. Plato menggunakan kata-

kata hermeneutika sebagai teknik dan kaidah penafsiran yang diperoleh melalui 

proses pengilhaman dengan meditasi dan kontemplasi (Abdul Hadi W.M., 

2008:31-32).  

 Seiring waktu, kajian hermeneutika pun mulai meluas, tidak hanya untuk 

memahami Injil. Hermeneutika mulai memberi perhatian pada persoalan estetika 

dan sastra ketika Earst Daniel Schleimacher mengemukakan pentingnya sastra 

sebagai pokok penelitian Hermeneutika. Dari Schleimacher pula hermeneutika 

telah bergeser, dari yang semula teknik penafsiran kitab suci menjadi 

hermeneutika umum. Bagi Schleimacher hermenutika merupakan sebuah 

pemahaman yang mementingkan bahasa sebagai keseluruhan sistem 

hermeneutiknya. Bahasa dipahami sebagai sesuatu yang identik dengan pikiran. 

Bahasa digunakan sebagai landasan ketika manusia menggambarkan dunianya. 

Berkenaan dengan analisis bahasa teks, Schleimacher menyarankan pemaduan 

tata bahasa dan teknis (Abdul Hadi W.M., 2008:44-47).  

 Pemahaman terhadap hermeneutika dapat pula dilakukan dengan 

memahami teori interpretasi yang mempunyai kemiripan dengan metode 

hermeneutika tersebut. Dalam tradisi Islam atau Arab Persia, dikenal dua bentuk 
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teori penafsiram, yaitu tafsir dan ta’wil. Tafsir berasal dari kata al-fasr yang 

artinya penjelasan atau keterangan, yaitu menerangkan atau mengungkapkan 

sesuatu yang tidak jelas dalam teks. Teori ini bergerak dari makna lahir dan 

rasional teks. Ta’wil, dapat dipandang sebagai hermeneutika islam. Teori ini 

bergerak ke makna batin teks. Kata ta’wil berasal dari dua kata, yaitu kata awwal 

yang artinya kembali kepada yang pertama alias maksud teks tertulis; dan kata 

iyalah yang artinya mengendalikan. Dari sini disimpulkan bahwa ta’wil berarti 

mengendalikan ucapan dan meletakkan makna dalam kedudukan yang sepatutnya. 

Ahli ta’wil meyakini bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi ataupun ekspresi 

merupakan ‘wadah makna-makna’ sekaligus sistem penandaan atau simbolisasi 

(Abdul Hadi W.M., 2008:60). Dari sini ta’wil sering diartikan sebagai tafsir 

simbolik.  

 
B. KERANGKA PIKIR 

 

 Dalam penelitian terhadap novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufiqurrahman al-Azizy ini peneliti menggunakan pendekatan estetika. Teori 

yang digunakan dalam pendekatan estetika ini adalah teori simbol Susanne K. 

Langer dan teori hermeneutika. Peneliti merasa dengan penerapan teori tersebut 

dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji, yaitu pesan simbol-simbol 

serta sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ. Adapun kerangka pikir   

yang digunakan untuk menganalisis novel KCYZ adalah sebagai berikut. 

1. Pada tahap awal peneliti menentukan objek penelitian, yaitu novel KCYZ. 

Lalu dilakukan pembacaan sungguh-sungguh terhadap novel tersebut, 

sehingga menemukan maksud yang terdapat di dalamnya. Dalam proses 
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pembacaan tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam novel ini terkandung 

beberapa simbol serta sisi profetik yang perlu diungkap pesannya.  

2. Setelah melakukan pembacaan yang sungguh-sungguh, tahap selanjutnya 

adalah menentukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pesan simbol-simbol 

serta sisi profetik yang terdapat di dalam novel KCYZ karya Taufiqurrahman 

al-Azizy. 

3. Tahap selanjutnya adalah menentukan teori dan pendekatan yang akan 

digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam 

penelitian ini digunakan teori simbol Susanne K. Langer dan teori 

hermeneutika. Simbol-simbol yang terdapat novel KCYZ dipisahkan terlebih 

dahulu menjadi dua, yaitu berdasarkan simbol diskursif dan simbol 

presentasional. Pemisahan atau pembedaan tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh simbol yang didasarkan pada teks dan konteks yang terdapat 

dalam novel KCYZ. Selain itu, sisi profetik yang terdapat dalam novel juga 

dipisahkan lagi menjadi dua, yaitu dimensi sosial dan dimensi transendental. 

Analisis selanjutnya adalah dengan memanfaatkan teori hermeneutika. 

Penggunaan teori tersebut dimaksudkan untuk memperoleh makna yang lebih 

optimal lagi. Hal ini terjadi karena hermeneutika merupakan teori 

pemahaman terhadap teks. Pemahaman tidak hanya didasarkan pada makna 

lahir saja, melainkan juga makna batin teks.  

4. Tahap akhir adalah simpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis terhadap 

novel KCYZ dengan didasarkan pada analisis simbol-simbol yang ada 

maupun sisi profetik yang terkandung di dalam novel tersebut. 



 35 

Bagan 1 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian sastra dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan 

objek formal (Sangidu, 2004:62). Objek material dari penelitian ini adalah novel 

KCYZ. Adapun objek formalnya adalah estetika, meliputi pesan simbol-simbol 

serta sisi profetik. 

 

B. Sumber Data dan  Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel KCYZ 

karya Taufiqurrahman al-Azizy. Novel ini diterbitkan oleh Diva Press pada 

tahun 2007 dan merupakan cetakan kedua. Novel ini terdiri dari 504 halaman. 

 

2. Data 

Data penelitian sastra adalah bahan penelitian atau bahan jadi penelitian 

yang terdapat dalam karya-karya sastra yang akan diteliti (Sangidu, 2004:61). 

Adapun data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, kalimat yang menunjukkan 

simbol diskursif dan simbol presentasional serta dimensi sosial dan dimensi 

transendental yang terdapat dalam novel KCYZ. 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Moleong menyebutkan bahwa “metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis/lisan tentang sifat-sifat 

individu, keadaan/gejala dari kelompok tertentu dan yang dapat diamati”   

(1994:6). Oleh karena objek penelitian ini berupa karya sastra yang berwujud 

novel, maka data penelitian yang digunakan berupa data tertulis. 
 

D. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah estetika, yaitu berdasarkan teori simbol 

yang dikemukakan oleh Susanne K. Langer. Teori tersebut berangkat dari 

pendapat bahwa bahasa merupakan sistem simbol. Langer lalu membedakannya 

lagi menjadi dua, yaitu simbol diskursif dan simbol presentasional. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka (studi 

pustaka), yaitu “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian” 

(Mestika Zed, 2004:3). 

Apabila data sudah terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan untuk 

kepentingan analisis. Dalam penelitian ini, data terdiri dari kata, frase, kalimat 

yang menunjukkan simbol diskursif, simbol presentasional, dimensi sosial dan 

dimensi transendental yang terdapat dalam novel KCYZ.  
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F. Teknik Pengolahan Data 

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (1992:16-20), analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu. 

1. Reduksi data. Tahap ini dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

ditemukan dari catatan-catatan yang terkumpul. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga ditemukan 

kesimpulan akhir. 

2. Penyajian data. Tahap ini dilakukan setelah data terkumpul dan telah pula 

dilakukan reduksi data. Penyajian data berfungsi untuk penarikan simpulan 

dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan simpulan/verifikasi. Tahap penarikan simpulan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan simpulan dari hal-hal 

yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Simbolisasi dalam Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

1. Simbol Diskursif 

Seperti yang telah dijelaskan dalam landasan teori bahwa simbol-simbol 

yang terdapat dalam novel KCYZ akan dianalisis berdasarkan simbol diskursif 

dan simbol presentasional. Adapun simbol diskursif adalah simbol yang 

memiliki konstruksi kebahasaan dan dibangun oleh unsur-unsur yang dapat 

dipahami maknanya. Bila terdapat di dalam karya sastra, maka simbol 

diskursif merupakan simbol yang didasarkan pada teks suatu karya sastra.  

Simbol diskursif dalam novel KCYZ terlihat melalui tokoh-tokoh yang 

menjadi unsur pembangun cerita. Untuk itu, perlu dilakukan analisis terhadap 

tokoh-tokoh tersebut. Adapun analisis tokoh-tokoh dalam novel KCYZ 

meliputi tiga hal, yakni bentuk fisik tokoh, sosiologis atau keadaan sosial 

tokoh, dan psikologis atau kepribadian tokoh. Ada beberapa tokoh yang 

terdapat dalam novel ini. Namun, yang akan dianalisis adalah tokoh-tokoh 

yang memberi pengaruh kuat dalam cerita. 

a. Yusuf 

Secara fisik Yusuf digambarkan memiliki wajah yang tampan dan 

rupawan serta bercahaya. Dengan ketampanan wajahnya, Yusuf disebut-sebut 

memiliki ketampanan wajah seperti malaikat. Ketampanannya tidak ada 

bandingannya di Telagasari, desa tempatnya berasal. Selain tampan, Yusuf 

juga memiliki tubuh yang bagus dengan kulit berwarna putih. Tubuhnya kekar 



 40 

dan berotot dengan dada yang bidang. Namun, dengan tatapan mata yang 

teduh dan tajam seperti elang.  

... Yusuf tumbuh bagai cemara yang kokoh, yang memiliki otot-otot 
harimau, dengan sorotan mata teduh dan tajam laksana mata elang (hal. 
19). 

 
... lekuk tubuh Yusuf yang berotot...dada Yusuf yang bidang...kulit 

Yusuf yang putih... (hal. 46). 
 

Secara sosial, Yusuf merupakan penduduk desa Telagasari. Ia tidak 

berasal dari keluarga kaya. Yusuf hanya pemuda miskin yang tinggal di desa 

tersebut bersama ayahnya, karena sang ibu telah meninggal ketika usianya 

tujuh tahun. Rumahnya terletak paling ujung dan dekat hutan. Rumah tersebut 

merupakan rumah tua yang sebenarnya lebih layak disebut gubuk. Beberapa 

bagian kondisinya memprihatinkan. 

Mereka tinggal di sebuah rumah tua, rumah paling ujung dan paling 
dekat dengan hutan. Sebagian dinding rumah–yakni bagian bawah–
terbuat dari papan, sedangan sebagian yang lain–bagian atas–terbuat dari 
anyaman bambu. Atapnya demikian usang... Tiang-tiangnya juga 
demikian...beberapa genting telah retak-retak... Rumah yang menghadap 
ke utara itu tampaknya hanya layak disebut sebagai gubuk tua...sebab 
rumah itulah yang paling kecil dan paling buruk di antara semua rumah 
yang ada di Telagasari (hal. 14-15). 

 
Sebagai penduduk desa, Yusuf hanya berpendidikan sampai SMA. Setelah 

lulus SMA, ia menghabiskan waktu dengan menggembalakan kambing dan 

membantu pekerjaan ayahnya, yaitu mencari kayu bakar serta mencari 

beberapa tanaman obat. 

 Secara psikologis, Yusuf digambarkan memiliki sifat yang arif. Hal itu 

terlihat ketika Zulaikha menyatakan perasaannya. 

Wahai, Zulaikha. . . . 
Engkau menyatakan perasaanmu bahwa engkau mencintaiku. Tetapi, 

kenapa? Kenapa seorang Yusuf yang hanya pemuda desa nan miskin dan 
hidup jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota terberkati dengan 
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cintamu? Gadis yang wajahnya bercahaya sepertimu... Layakkah seorang 
Yusuf ini engkau cintai, Zulaikha? (hal. 248). 

 
Sebagai seorang laki-laki, Yusuf tidak menganggap pernyataan cinta Zulaikha 

sebagai suatu kesalahan hanya karena seorang perempuan menyatakan 

perasaannya terlebih dahulu. Yusuf tetap menghormati dan menghargai 

perasaan tersebut serta tidak menjadikannya alasan untuk merendahkan 

Zulaikha. Kearifan Yusuf juga terlihat ketika mengetahui Atikah 

mencintainya.  

“Aku meminta maaf kepadamu, Atikah, sebab selama ini aku tidak 
tahu bahwa engkau mencintaiku. Kuucapkan terima kasihku atas 
perasaan cintamu yang tulus itu. Sekali lagi, lebih baik kita serahkan 
masalah ini kepada Yang Di Atas sana. Jika kita berjodoh, kita tak kan 
kemana….”    (hal. 269). 

 
Dari kutipan di atas tampak bahwa ketika Yusuf akhirnya mengetahui Atikah 

mencintainya, ia justru meminta maaf karena ketidaktahuannya tersebut. 

Yusuf pun tidak serta merta menolak atau menerima perasaan cinta Atikah 

tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Tuhan, bila 

mereka berjodoh suatu saat pasti akan bersama. 

Selain arif, Yusuf juga memiliki sifat yang jujur serta teguh memegang 

prinsip. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

... tiba-tiba Yusuf bertanya kepada dirinya sendiri: benarkah uang 
dan perhiasan ini rezeki dari Allah yang diberikan kepadaku? O, tidak. 
Tidak! Ini bukan rezekiku. Aku hanya menemukannya. Sungguh 
memalukan andaikata aku menyimpan dan memilikinya. Uang dan 
perhiasan milik siapa pun ini, tentu yang memilikinya merasa 
kehilangan. Aku telah menemukannya. Aku tidak akan menyimpan dan 
memilikinya.... (hal. 420).  

 
Keteguhan Yusuf dalam memegang prinsip terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Yusuf, peluklah aku sekali saja. Setelah itu, aku tidak akan peduli 
lagi apakah engkau mencintaiku atau tidak.” 

 



 42 

“Seandainya sekarang ini sebilah keris ditancapkan di jantungku, itu 
lebih baik daripada aku memenuhi permintaanmu” (hal. 280). 

 
Percakapan di atas terjadi ketika Atikah yang telah lama mencintai Yusuf tiba-

tiba mendatangi dan meminta Yusuf untuk memeluknya. Namun, Yusuf tidak 

mau melakukannya karena menyadari hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran 

agama.  

Selain jujur dan teguh memegang prinsip, Yusuf juga memiliki sifat 

pasrah dan ikhlas dalam menjalani cobaan maupun rintangan dalam hidup. 

Fitnah dari Atikah dan ibunya menyebabkan Yusuf akhirnya memilih pergi ke 

kota. Sesampainya di kota, semua perbekalan dan uang Yusuf dicuri orang, 

yang tersisa hanya uang  Rp. 7500,-. 

Kehilangan tas dan perbekalan memang sempat membuatnya 
bersedih, sempat ingin membuatnya berterik, menangis, menjerit, 
meminta tolong. Tetapi bukan itu jalan keluarnya! Bukan itu yang harus 
dia lakukan... Pasrah kepada takdir-Nya, itulah jalan keluarnya. Iklas dan 
mengiklaskannya itulah obatnya (hal. 377). 

 
Dia kemudian bekerja menyemir sepatu orang-orang yang kebetulan 

shalat zhuhur di masjid itu. Dia tidak meminta dan menetapkan upah dari 
pekerjaannya. Dia menerima berapa pun uang yang diberikan 
kepadanya… (hal. 393). 

 
Dengan uang yang masih tersisa, Yusuf lalu membeli sikat dan semir sepatu. 

Dua benda tersebut menjadi modalnya sebagai tukang semir di masjid tempat 

tinggalnya sementara.  

 
b. Zulaikha 

Penggambaran fisik Zulaikha cukup mendetail, terutama penggambaran 

wajah. Digambarkan Zulaikha memiliki wajah yang cantik dengan bibir 

berwarna merah serta kedua alisnya laksana bulan sabit. Kulitnya putih bersih. 

Salah satu keindahan-Nya diibaratkan terpancar melalui kecantikan Zulaikha 
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tersebut. 

... Zulakha sebagai gadis yang cantik-jelita, yang kecantikannya 
melebihi bidadari, yang memiliki bibir bak batu rubi, yang kulitnya 
seputih susu, yang kedua alisnya laksana bulan sabit.... (hal. 61-62). 

 
... Ah, Allah memang hebat. Dia menampakkan keindahan-Nya di 

wajah Zulaikha. Sungguh, jika harus dibandingkan, tak ada wajah yang 
kecantikannya melebihi kecantikan Zulaikha... (hal. 33). 

 
Secara sosial Zulaikha merupakan gadis yang berasal dari kota. Dia putri 

tunggal pengusaha kaya-raya di kota. Rumahnya besar dan mewah. Namun, 

rumah tersebut hanya ditinggali bersama ayahnya beserta dua pembantu 

setianya, yaitu inang dan tukang kebun. Ibunya telah meninggal sejak dia 

kecil. 

... di rumah yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya tinggal 
bersama ayahnya dan dua orang pembantunya. Dua pembantu itu sudah 
puluhan tahun tinggal bersama mereka... 

Ibu Zulaikha meninggal tatkala belum genap Zulaikha berumur tiga 
tahun (hal. 195). 

 
Keberadaannya sebagai gadis kota menjadikan Zulaikha mampu menikmati 

pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Tugas Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) pula yang mengantarkan Zulaikha akhirnya bertemu Yusuf di desa 

Telagasari, tempatnya melaksanakan KKN tersebut. 

Secara psikologis Zulaikha digambarkan sebagai gadis yang tidak 

sombong. Memiliki wajah yang cantik serta terlahir sebagai putri tunggal 

pengusaha kaya tidak menjadikan Zulaikha memilih-milih sahabat. Hal ini 

terlihat dari kedekatannya dengan gadis-gadis di desa Telagasari.  

“Sahabat-sahabatku,” kata Zulaikha, “hari telah sore. Matahari 
hampir tenggelam di barat. Sudah saatnya aku harus pulang ke rumah 
Kepala Desa. Sungguh, senang rasanya aku dapat bertemu dan bercakap-
cakap dengan sahabat semua....” 

“Ah, Zulaikha, bukankah hari masih terang dan kami pun masih 
ingin bercakap-cakap denganmu?” kata tuan rumah (Hal. 101). 
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Percakapan di atas terjadi antara Zulaikha dengan salah satu gadis Telagasari. 

Bersama gadis-gadis Telagasari yang lain, mereka membicarakan tentang 

kehidupan kota. Keasyikan berbincang menjadikan Zulaikha lupa waktu, 

namun ketika meminta izin pulang, si pemilik rumah meminta Zulaikha 

tinggal karena belum puas berbincang dengannya. 

Selain tidak sombong, Zulaikha juga memiliki sifat yang teguh atau 

keras hati. Zulaikha begitu teguh menjaga perasaan cintanya kepada Yusuf, 

walaupun keluarganya tidak memberi restu. Yusuf yang merupakan pemuda 

desa dan miskin dianggap tidak pantas mendampingi Zulaikha. Bahkan, 

keluarganya juga menjodohkan Zulaikha dengan beberapa laki-laki yang 

dianggap sederajat. Namun, Zulaikha tetap teguh pada perasaannya dan tidak 

tergoda kepada semua laki-laki tersebut. 

Beberapa hari kemudian, sekali lagi ayah Zulaikha pulang dengan 
membawa seorang pemuda untuk diperkenalkan pada putrinya... 

Tapi sial nasib pemuda itu. Zulaikha tidak mau keluar untuk makan 
malam. Ketika inang mengajaknya keluar, Zulaikha sudah merasa bahwa 
ayahnya akan memperkenalkannya lagi pada seorang pemuda asing. 
Zulaikha menolaknya mentah-mentah (hal. 339). 

 
Keteguhan hatinya pula yang mengantarkan Zulaikha mendatangi lagi Yusuf 

di Telagasari. Namun, ketika tiba di Telagasri, Yusuf justru pergi 

meninggalkan desa karena tidak tahan dengan tingkah laku Atikah dan ibunya. 

Keteguhan hatinya yang menjadikan Zulaikha memutuskan untuk menetap di 

Telagasari, menunggu sampai Yusuf kembali lagi ke desa. Zulaikha rela 

meninggalkan semua kesenangannya hidup di kota dan menjalani kehidupan 

desa semata-mata demi cintanya pada Yusuf. 
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c. Umar  

Dalam novel KCYZ diceritakan bahwa Umar merupakan sahabat setia 

Yusuf sejak kecil. Secara fisik Umar digambarkan memiliki paras yang 

rupawan. Didukung dengan ketampanan wajahnya serta kelebihan-

kelebihannya yang lain, tidak sedikit gadis-gadis yang jatuh cinta pada Umar. 

Hal itu dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Umar sejatinya juga diberkahi dengan paras yang rupawan… Umar 
adalah pemuda yang ramah, yang periang, yang pandai beribicara… Dia 
paham bagaimana harus berbicara dengan seorang gadis… Sekali dia 
membentangkan jaring cinta, maka sangat sulit bagi gadis mana pun 
untuk tidak terjaring dalam cintanya (hal. 35).  

 
Secara sosial digambarkan bahwa Umar merupakan anak Kepala Desa 

Telagasari. Keadaan ekonomi keluarganya di atas rata-rata penduduk desa 

pada umumnya, sehingga Umar bisa menikmati pendidikan hingga perguruan 

tinggi. Umar memiliki kedudukan yang terhormat dan disegani di Telagasari. 

Hal itu tampak dalam kutipan di bawah ini. 

… Dan sebagai Kepala Desa, ayah Umar adalah sosok yang ditakuti 
dan disegani di Telagasari… sebagai Kepala Desa sekaligus keluarga 
yang terpandang, terhormat, dan paling kaya di desanya,… (hal. 475). 

 
Dari kutipan di atas tampak bahwa ayah Umar merupakan sosok yang 

terpandang, terhormat, dan terkaya di Telagasari. Hal ini juga memberi 

pengaruh bagi kedudukan Umar. Para warga Telagasari menaruh hormat 

padanya karena kedudukan ayahnya tersebut.  

Secara psikologis digambarkan bahwa Umar merupakan pemuda yang 

suka menggoda dan merayu. Kepandaiannya berbicara juga memberi 

pengaruh terhadap kehidupan cintanya. Tidak terhitung jumlah gadis yang 

telah terpedaya dengan rayuan Umar. Bahkan, Zulaikha pun pernah termakan 
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rayuan tersebut dan hampir menikah dengan Umar. Untung saja, itu hanya 

akal Umar untuk melawan rencana licik Atikah dan Ibunya yang berusaha 

merusak persahabatannya dengan Yusuf serta merusak cinta Yusuf dan 

Zulaikha.  

“Maka, siapakah aku? Siapakah Umar ini? Akankah Umar mau 
merebut cinta dan kasih Zulaikha kepada sahabat sejatinya sendiri?! 
Akankah Umar menjadi pemuda yang akan melukai perasaan 
sahabatnya, menghancurkan hatinya? Kulakukan semua ini demi 
sahabatku, demi menjaga Zulaikha dari jebakan licik Atikah dan 
ibunya… (hal. 500). 

 
Umar juga digambarkan memiliki sifat yang tidak sombong. Kedudukan 

ayahnya sebagai Kepala Desa Telagasari tidak menjadikan Umar memilih-

milih sahabat. Dia bersahabat dengan siapa pun, terutama Yusuf yang 

merupakan sahabatnya sejak kecil.  

… Kedudukan sebagai anak Kepala Desa tak menghalangi Umar 
menjalin persahabatan dengan pemuda miskin seperti Yusuf. Bahkan 
sebaliknya, Umarlah yang paling sering, dibandingkan dengan pemuda-
pemuda lain, berkunjung ke rumah Yusuf. Terkadang, tak segan-segan 
Umar membantu Yusuf mencari rumput untuk santapan tiga ekor 
kambing Yusuf… (hal. 24). 

 
Kebaikan Umar kepada Yusuf juga terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

Umar berkata, “Kau sahabatku. Senang dan susahnya dirimu adalah 
senang dan susahku. Ayahmu benar, engkau harus pergi dari sini. 
Begini, besok saya ajak engkau ke kecamatan. Kita akan ambil uang di 
BKK. Nggak usah kau jual kambingmu kepadaku, sebab itu 
membuktikan betapa tak berharganya aku sebagai sahabatmu...” (hal. 
282). 

 
Fitnah dari Atikah dan ibunya membuat Yusuf tidak nyaman berada di 

Telagasari. Atas saran Ya’kub dan Umar, Yusuf pergi ke kota. Untuk biaya 

tersebut Umar rela meminjamkan uang di BKK, hingga Yusuf tidak perlu 

menjual kambing-kambing kesayangannya. 
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d. Atikah 

Dalam novel  KCYZ diceritakan bahwa Atikah merupakan tetangga 

Yusuf. Sudah lama Atikah memendam perasaan cinta kepada Yusuf. Secara 

fisik Atikah digambarkan sebagai gadis yang ayu dan memiliki kulit hitam 

manis. Atikah juga memiliki tingkah laku yang anggun.  

Alkisah, sudah lama sebenarnya Atikah memendam perasaan suka 
kepada Yusuf. Sudah lama hatinya merindukan Yusuf. Dia adalah gadis 
yang anggun. Wajahnya ayu. Kulitnya hitam manis. Dia baru lulus 
SMA... (hal. 238). 

 
Secara sosiologis, Atikah berasal dari desa. Rumahnya paling dekat 

dengan rumah Yusuf, sehingga bila hendak bepergian, Yusuf harus melewati 

rumah Atikah terlebih dahulu. Layaknya warga desa yang lain, Atikah juga 

hanya berpendidikan sampai SMA. Ia hidup di Telagasari hanya bersama 

ibunya karena sang ayah telah meninggal. Sebagai warga desa, kehidupan 

Atikah dan ibunya berkecukupan. Ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

... “Yusuf memang tidak tahu malu. ‘Sudah miskin’ (tanda kutip dari 
peneliti), ee....masih menyakiti anakku.... ‘Seharusnya dia bersyukur 
masih ada gadis yang mau mencintainya?!’ (tanda kutip dari peneliti)...” 
(hal. 284). 

 
Kata-kata di atas diucapkan oleh ibu Atikah yang merasa kecewa dan akhirnya 

marah pada Yusuf karena telah menolak cinta putrinya. Padahal, secara 

ekonomi Yusuf merupakan pemuda miskin yang menurut anggapan ibu 

Atikah tidak layak dicintai. Hal ini dipertegas dengan frasa ‘Seharusnya 

bersyukur masih ada gadis yang mau mencintainya’. Dari kutipan di atas juga 

terlihat bahwa kondisi ekonomi Atikah dan ibunya lebih baik dari kondisi 

ekonomi Yusuf dan ayahnya. Hal tersebut dipertegas dengan makian ibu 

Atikah “Sudah miskin...” dan “Seharusnya dia bersyukur masih ada gadis 
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yang mau mencintainya”. Kata-kata makian tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi ekonomi Atikah dan ibunya lebih baik dari kondisi ekonomi Yusuf, 

sehingga dengan seenaknya ibu Atikah dapat menghina kemiskinan Yusuf 

karena menganggap pemuda miskin sepertinya tidak layak menolak cinta 

Atikah.  

 Secara psikologis, Atikah digambarkan memiliki sifat iri dan cemburu. 

Hal ini terlihat dari kutipan berikut ini.  

Atikah juga telah mendengar surat-surat Zulaikha itu...bahwa 
Zulaikha telah mengirimi Yusuf surat-surat yang mengungkapkan 
perasaan cintanya pada Yusuf. Batin Atikah menjerit. Keras sekali. Dia 
tidak bisa menerima kenyataan itu. Hatinya meneriakinya, “Seharusnya 
bukan engkau, wahai Zulaikha, yang menulis surat pada Yusuf. 
Seharusnya akulah yang menulis surat itu. Oh, Zulaikha…, betapa kejam 
dirimu.” (hal. 239). 

 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa karena Zulaikha mengutarakan 

perasaannya terlebih dahulu kepada Yusuf, maka dia dianggap kejam oleh 

Atikah. Atikah juga digambarkan memiliki sifat licik. Demi mendapatkan 

cinta Yusuf dia melakukan beragam cara. Salah satunya adalah dengan cara 

mendatangi rumah Yusuf ketika malam hari dan memaksa Yusuf memeluk 

dan menciumnya. Bahkan, bersama sang ibu, Atikah memfitnah Yusuf hendak 

memperkosanya.  

Yusuf, peluklah aku sekali saja. Setelah itu, aku tidak akan peduli 
lagi apakah engkau mencintaiku atau tidak.” 

… 
“Pulanglah dan datanglah ke sini dalam keadaan wudhu! Atau, jika 

tidak, aku akan meninggalkanmu. Aku akan masuk ke rumahku. Kututup 
pintu rumahku. Kututup hatiku dari perasaan apapun kepadamu!” 

Atikah menangis tersedu-sedu. Dia tutup wajahnya dengan kedua 
telapak tangannya… (hal. 280).  

 
Keesokan harinya, luapan amarah ternyata masih melimpah-limpah 

di dada ibu Atikah. Dia datangi tetangga dekat, dan kepada tetangganya 
itu dia berteriak, “Yusuf memang tidak tahu malu. Sudah miskin, 
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ee…masih menyakiti anakku.…” 
“Semalam… Dia ingin memperkosa anakku” (hal. 284). 
 

Kelicikan Atikah juga terlihat ketika Zulaikha kembali lagi ke Telagasari 

untuk menemui Yusuf. 

… Begini rencana ibu putriku: kita buat Zulaikha jatuh cinta dengan 
Umar. Dan kita buat Umar jatuh cinta kepada pelacur itu. Bagaimana?!” 

“Kalau perlu kita buat Umar memeperkosanya, Bu!” 
… 
“Kalau Zulaikha tidak mau mencintai Umar, kita bikin dia terpaksa 

mencintainya. Dengan begitu, kita bisa hancurkan cinta Zulaikha kepada 
Yusuf. Kita pun akan menghancurkan persahabatan Yusuf dengan Umar. 
Bagaimana, Bu?” (hal. 443). 

 
Kutipan di atas juga menunjukkan sifat munafik Atikah dan ibunya. 

Sebelumnya, Atikah dan ibunya diharuskan warga Telagasari untuk meminta 

maaf pada Yusuf dan ayahnya karena telah memfitnah Yusuf hendak 

memperkosanya. Penyesalan ibu dan anak ini ternyata tidak berlangsung lama. 

Ketika Zulaikha kembali lagi ke Telagasari, mereka pun merencanakan akal 

licik untuk membalas sakit hati pada Yusuf melalui Zulaikha. 

 
e. Ya’kub 

Penggambaran Ya’kub secara sosiologis dapat dilihat melalui Yusuf, 

putranya. Ya’kub adalah penduduk desa yang miskin. Ia tinggal di desa 

tersebut hanya bersama putranya. Istrinya meninggal ketika putranya berusia 

tujuh tahun. Ya’kub tinggal di sebuah rumah tua. Keadaan rumah tersebut 

sebenarnya lebih mirip dengan gubuk. Banyak bagian yang telah rusak. 

Namun, karena kondisi ekonomi yang kurang mampu, Ya’kub dan anaknya 

tetap bertahan dengan kondisi yang ada. 

Takdir telah memintal dan menyulam benang-benangnya, sehingga 
menetapkan di Telagasari hidup sebuah keluarga yang hanya terdiri dari 
anak dan ayahnya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua, rumah paling 
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ujung dan paling dekat dengan hutan… Rumah yang menghadap ke 
utara itu tampaknya hanya pantas disebut sebagai gubuk tua… (hal. 15). 

 
Secara psikologis, Ya’kub digambarkan sebagai orang yang memegang 

teguh ajaran agama. Ajaran agama dijadikan tuntunan dalam kehidupannya. 

Hal tersebut tidak hanya diterapkan untuk kehidupannya sendiri, melainkan 

juga dalam membesarkan Yusuf. Si istri yang telah meninggal sejak putranya 

berusia tujuh tahun menjadikan Ya’kub sebagai orang tua tunggal. Dia harus 

berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi Yusuf. 

… di tengah-tengah memerankan diri sebagai seorang ayah sekaligus 
seorang ibu bagi Yusuf, Ya’kub tak pernah lupa memberikan pengajaran 
tentang pentingnya mencintai Allah Swt. sebagai puncak dari segala 
cinta dengan cara biasa dan amat sederhana… Pengajaran seperti ini 
telah diberikannya sejak Yusuf kecil… Ya’kub ingin Yusuf bisa 
mencintai al-Qur’an sejak kecil… Ingin pula agar shalat menjadi cara 
berpengharapan kepada Allah. Ingin pula agar puasa menjadi cara untuk 
mencintai Allah (hal. 19-20). 

 
Ya’kub juga memiliki sifat yang bijaksana. Kebijaksanaan tersebut 

menjadikannya berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan maupun 

keputusan. 

“… Walaupun Ayah tidak berbicara dengan mereka dan hanya 
melihat mereka dari kejauhan, cara mereka bergaul dan berdekatan 
denganmu sangat mungkin bisa mendatangkan fitnah warga. Yusuf, 
pikirkanlah ini baik-baik: mereka gadis kota. Mereka pendatang. Tidak 
selamanya mereka akan berada di sini… Tugas mereka akan segera 
selesai… Engkau lahir, hidup, dan besar di sini, di desa ini… Ketika 
gadis-gadis itu kembali ke kota, engkau tetap tinggal di sini dan hidup 
sebagai pemuda desa. Maka, manakah yang harus engkau 
pertimbangkan? Menjaga perasaan warga, ataukah menjaga perasaan 
ketiga gadis itu?” (hal. 78). 

 
Perbedaan cara bergaul penduduk kota dengan penduduk desa menjadikan 

Ya’kub meminta agar Yusuf berhati-hati bergaul dengan ketiga teman 

perempuan Zulaikha yang juga KKN di Telagasari. Hal ini disebabkan karena 

kedekatan Yusuf dengan mereka bisa menimbulkan fitnah di kalangan warga 
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Telagasari yang tidak menyukai cara bergaul gadis-gadis kota tersebut. 

Ketiganya sering bermain ke rumah Yusuf tanpa alasan yang jelas.  

… Pesan ayah: karena sifat cinta yang mendua itu, maka berhati-
hatilah dengannya. Berhati-hati tidak sama dengan takut… Hati-hati 
adalah kebijakan jiwa, sedang takut adalah kepengecutannya. Perlu 
bagimu untuk mempertimbangkan juga bahwa engkau tidak terlalu 
mengenal gadis itu. Engkau tidak tahu latar belakangnya, orang tuanya, 
rumahnya, dan kehidupannya… (hal. 221). 

 
Kata-kata di atas diucapkan Ya’kub ketika Yusuf meminta nasihatnya 

sehubungan dengan surat yang diberikan Zulaikha. Surat tersebut berisi 

pernyataan cinta Zulaikha kepadanya. Ya’ku meminta agar Yusuf berhati-hati 

dalam menentukan pilihan untuk menerima cinta Zulaikha atau menolaknya. 

 
f. Ahsin Wijaya 

Ahsin Wijaya adalah ayah Zulaikha. Secara fisik disebutkan bahwa 

“Wajahnya bersih. Keningnya yang ada bercak coklat kehitam-hitaman 

menandakan sujud-sujudnya kepada Allah Swt” (hal. 400). 

Secara sosiologis Ahsin merupakan pengusaha sukses yang bekerja di 

bidang ekspor-impor barang. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini. 

…sebuah mobil sedan berwarna hitam memasuki halaman masjid. 
Pengendaranya adalah seorang lelaki tua, dengan kemeja lengan panjang 
dibalut jas berwarna hitam, bercelana hitam, dan bersepatu hitam, turun 
dari mobil itu... ” (hal. 400). 

 
Lelaki tua itu…memperkenalkan diri,” Ahsin Wijaya…(hal. 411). 
 

Kekayaan Ahsin tidak hanya terlihat dari usaha ataupun mobil yang 

dimilikinya. Rumah mewahnya yang besar juga menjadi bukti kekayaannya. 

Memang, di rumah yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya 
tinggal bersama ayahnya dan dua orang pembantunya. Dua pembantu itu 
sudah puluhan tahun tinggal bersama mereka… 

Ibu Zulaikha meninggal tatkala Zulaikha belum genap berumur tiga 
tahun… (hal. 195). 
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Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa istri Ahsin telah meninggal dunia 

ketika putrinya belum genap tiga tahun. Ini berarti telah lama Ahsin menjadi 

orang tua tunggal bagi putri semata wayangnya, Zulaikha. 

Secara psikologis Ahsin digambarkan sebagai ayah yang sangat 

menyayangi putrinya. Kesibukan bekerja menjadikan Ahsin jarang 

mempunyai waktu untuk Zulaikha. Akibatnya, Zulaikha lebih dekat dengan 

pembantunya. Meski begitu, Ahsin tidak pernah lupa memberikan perhatian 

pada putrinya tersebut. 

Sebagaimana sang inang, sang ayah sendiri demikian sedih, cemas, 
dan takut. Dua hari dia meninggalkan pekerjaannya demi bisa menemani 
Zulaikha. Dalam dua hari ini, sudah banyak petuah dan nasihat yang dia 
berikan kepada Zulaikha… (hal. 304-305). 

 
Ahsin juga mempunyai sifat yang penurut pada pembantunya.  Terlebih, bila 

hal tersebut berhubungan dengan Zulaikha. Hal ini terjadi karena Ahsin 

menyadari kedekatan Zulaikha dengan pembantunya yang biasa dipanggil 

Inang tersebut. Ahsin menyadari Inang lebih memahami Zulaikha daripada 

dirinya. 

Mau bagaimana lagi. Sang inang sudah berbicara, dan kalau sudah 
berbicara–ayah Zulaikha sadar benar–dia sulit untuk dihentikan. Kalau 
sudah punya keinginan, keinginan itu harus terwujud. Selain itu, sang 
inang juga tahu dan paham benar akan perasaan putrinya. Mau tidak 
mau, dengan berat hati atau tidak, dia pun harus mencari pemuda lagi 
untuk diperkenalkan dengan Zulaikha (hal. 338). 

 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa inang yang tidak menyetujui hubungan 

Yusuf dan Zulaikha meminta Ahsin untuk mencarikan pemuda lain. Ahsin 

hanya mampu menuruti keinginan tersebut tanpa mengetahui perasaan 

Zulaikha yang sebenarnya. Namun, ketika mengetahui bahwa pemuda yang 

dicintai Zulaikha hanya Yusuf, akhirnya Ahsin mampu menerimanya 
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walaupun Yusuf hanya pemuda desa yang miskin. 

“Tidak, tidak. Demi Allah tidak. Ayah tidak melihat harta dan 
kedudukannya. Ayah pun tidak melihat di mana dia hidup dan tinggal. 
Ayahmu hanya melihat dirimu. Mencoba memahami perasaanmu. 
Mencoba memahami kekuatan jiwamu. Jika engkau ingin mengetahui 
siapa orang tua yang tidak peduli terhadap harta dan kedudukan, tetapi 
lebih mempedulikan cinta dan kerinduan, dialah ayahmu! Ayah belajar 
untuk menghargai perasaanmu. Bukan karena dia pemuda desa, lalu 
Ayah mencegah cintamu kepadanya” (hal. 360). 

 
h. Inang 

Inang merupakan pembantu di rumah Zulaikha. Penggambaran Inang 

secara sosiologis dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.  

...di rumah yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya tinggal 
bersama ayahnya dan dua pembantunya. Dua pembantunya tersebut 
sudah puluhan tahun tinggal bersama mereka. Inangnya sudah tinggal 
kurang lebih selama dua puluh lima tahun.… (hal. 195). 

 
Dari kutipan di atas tampak bahwa Inang merupakan pembantu keluarga 

Zulaikha. Inang merupakan nama panggilan atau nama sebutan. Meski begitu, 

bagi Zulaikha dan ayahnya Inang tidak hanya dianggap sebagai pembantu. Dia 

sudah dianggap kakak oleh ayah Zulaikha, sedangkan Zulaikha menganggap 

Inang seperti ibu kandungnya sendiri.  

Sang inang, walau dia hanyalah seorang pembantu di rumah itu, 
sudah dianggap seperti kakak bagi ayahnya Zulaikha… (hal. 305). 

 
… Zulaikha mencintai inangnya… Zulaikha sudah merasa seperti 

anak kandungnya sendiri (hal. 195-196). 
 

Secara psikologis disebutkan bahwa Inang memiliki sifat penyayang. 

Hal itu tidak hanya terlihat ketika dia merawat dan membesarkan Zulaikha, 

namun juga ketika ibu Zulaikha sakit. “Inangnyalah yang dulu merawat ibu 

Zulaikha kala sakit; membantu ibunya duduk, membaringkannya, dan 

menyuapinya” (hal. 195). Ketika ibu Zulaikha meninggal, Inang pun 
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memerankan diri seperti ibu kandung Zulaikha. Dia merawat, menyayangi, 

dan membantu pertumbuhan Zulaikha.  

Ibu Zulaikha meninggal tatkala Zulaikha belum genap berumur tiga 
tahun. Sejak saat itu, inangnya memerankan diri laiknya ibu kandungnya 
sendiri; memandikan Zulaikha, menyisir rambutnya, menyuapinya 
makan, mengajarinya membaca dan menulis. Sosok seorang ibu telah 
tergantikan pada dirinya.... (hal. 195). 

 
Kasih sayang Inang yang terlalu besar pada Zulaikha menjadikannya tidak 

menyetujui bila Zulaikha jatuh cinta pada Yusuf. Hal ini terjadi karena Yusuf 

yang merupakan pemuda desa yang miskin dianggap tidak sederajat dengan 

Zulaikha. Inang menganggap Zulaikha tidak akan bahagia karena kondisi 

Yusuf tersebut.  

“Aku tidak ingin mengatakan bahwa pemuda yang miskin dan 
tinggal di pelosok desa yang terpencil dan kecil itu adalah pemuda yang 
buruk dan hina... Tetapi Tuhan tidak melimpahkan kebaikan pada apa 
yang menempel didirinya. Kebaikannya hancur karena tempat di mana 
dia tinggal. Kemuliaannya berkurang oleh sebab dia pemuda yang 
miskin.... ” (hal. 198-199). 

 

g. Ibu Atikah 

Secara sosiologis disebutkan bahwa ibu Atikah merupakan orang yang 

hidup berkecukupan. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. 

 
Adalah ibu Atikah…  Hampir setiap hari… dia datang ke rumah 

Yusuf dengan membawa makanan ataupun barang-barang. Pertama kali 
dia datang ke rumah Yusuf, dia menemui ayah Yusuf untuk sekedar 
menyerahkan sebagian dari makanan yang hari itu telah dia masak… 
(hal. 272). 

 
Hari berikutnya, Ibu Atikah membawa sepuluh kilogram beras IR 64 

untuk diberikan kepada Yusuf… 
… 
Dan pada hari berikutnya, sang ibu membawa dua potong pakaian 

baru untuk diberikan kepada Yusuf… (hal. 273). 
 

Dari kutipan di atas tampak bahwa kehidupan ibu Atikah berkecukupan. Dia 

tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, namun juga mampu 
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memberikan kepada orang lain, yaitu Yusuf dan ayahnya. 

Secara psikologis, Ibu Atikah memiliki kepribadian yang tidak jauh beda 

dengan anaknya. Hubungan ibu dan anak ini sangat dekat. Baginya, “Atikah 

adalah segalanya” (hal. 241). Rasa cinta pada anak yang terlalu besar 

menjadikan ibu Atikah menghalalkan segala cara demi membahagiakan 

putrinya tersebut. Hal ini tampak dalam kutipan berikut ini. 

Keesokan harinya, luapan amarah ternyata masih melimpah-limpah 
di dada ibu Atikah. Dia datangi tetangga dekat, dan kepada tetangganya 
itu dia berteriak, “Yusuf memang tidak tahu malu. Sudah miskin, 
ee…masih menyakiti anakku. Dasar pemuda sinting…” 

“Memang ada apa to, Bu?”Tanya tetangganya. 
“Semalam dia melukai perasaan anakku… Dia ingin memperkosa 

anakku” (hal. 284). 
 

Dari kutipan tampak bahwa kecintaan yang terlalu mendalam pada anak 

membuat Ibu Atikah memfitnah Yusuf hendak memperkosa putrinya. Hal ini 

dilakukan karena Yusuf telah menolak cinta putrinya. Setelah Yusuf menolak 

cintanya, Atikah merasa sakit hati. Sakit hatinya tersebut ia luapkan pada sang 

ibu. Demi membalas sakit hati putrinya, Ibu Atikah hendak mencelakakan 

Yusuf. Hal ini tampak dari kutipan di bawah ini. 

“Yusuf telah pergi. Warga di sini sudah menganggap kita sebagai 
orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Yusuf menolak cintamu 
dan warga mencibir kita. Oh, andaikan ayahmu masih ada...akan kukejar 
Yusuf ke kolong dunia mana pun. Akan kurobek-robek wajahnya. 
Kumakan mentah-mentah hatinya. Oh, semoga Tuhan mencelakakannya 
di kota. Tetapi kalau Tuhan tidak mau, kitalah yang akan membuat 
celaka cintanya!” 

“... Apa rencana ibu dengan si pelacur Zulaikha ini?” 
… Begini rencana ibu putriku: kita buat Zulaikha jatuh cinta dengan 

Umar. Dan kita buat Umar jatuh cinta kepada pelacur itu. Bagaimana?!” 
(hal. 442-443). 

 
Dari kutipan di atas tampak bahwa Ibu Atikah hendak mencelakakan Yusuf 

dengan cara mendekatkan Zulaikha dengan Umar. Dengan cara tersebut, 
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Atikah dan ibunya mampu menghancurkan cinta Zulaikha pada Yusuf serta 

menghancurkan persahabatan Yusuf dengan Umar. 

i. Tom 

Tom merupakan laki-laki yang hendak dijodohkan dengan Zulaikha. Ia 

adalah rekan bisnis ayah Zulaikha. Secara fisik digambarkan bahwa Tom 

memiliki wajah yang tampan serta “Wajahnya bersih. Kulitnya putih         (hal. 

323)”. 

Secara sosiologis Tom merupakan pengusaha muda yang sukses. Ia 

bekerja di bidang ekspor-impor barang. Sebagai seorang pengusaha yang 

sukses, bila bepergian Tom menggunakan mobil. Hal tersebut sempat 

membuat Rindu, salah satu teman kampus Zulaikha mengagumi Tom. 

Rindu terpesona melihat ketampanan wajahnya… Dia menikmati 
perkenalannya dengan Tom… 

… Kesenangannya semakin bertambah-tambah tatkala tahu Tom 
datang naik mobil kepunyaannya (hal. 327). 

 
Kekayaan Tom tidak hanya terlihat melalui mobilnya, namun tingkah laku 

serta pembawaannya juga menunjukkan bahwa dia adalah pemuda yang kaya.  

Gaya rambut dan cara berpakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah 
pemuda yang tinggi kedudukannya…dan kaya hartanya… Cara 
duduknya pun mengesankan dia pemuda yang menjunjung tinggi tradisi 
orang-orang kaya dan para pengusaha (hal. 323-324).  

 
Secara psikologis Tom digambarkan sebagai pemuda yang agresif. Hal 

tersebut terlihat ketika dia mendekati Zulaikha. 

Sejak diperkenalkan dengan Zulaikha, Tom memiliki kebiasaan baru. 
Sudah lima kali dia datang berkunjung. Dia membawa oleh-oleh untuk 
diberikannya kepada Zulaikha. Yang pertama dia datang membawa 
mawar merah yang disemprot dengan minyak yang paling harum dan 
paling mahal harganya. Yang kedua sampai ke lima dia membawa 
perhiasan dan gaun-gaun yang indah. Tidak puas dengan itu, sudah 
sepuluh kali lebih dia menghubungi Zulaikha melalui HP-nya... (hal. 
325-326). 
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Selain agresif, Tom juga memiliki sifat sombong dan licik. Hal tersebut 

terlihat melalui kutipan berikut ini. 
 

“Awas kau Zulaikha. Jika kau tidak bisa aku dapatkan, akan kubuat 
kau menderita!!” Tiba-tiba Tom merasa cemburu dengan pemuda 
kampung itu. Namanya Yusuf... Tom cemburu kepada Yusuf. Lebih dari 
itu, dia juga marah kepada pemuda itu. Bagaimana bisa pemuda 
kampung dan udik seperti Yusuf mengalahkannya sebagai pemuda kota 
dan terdidik? Bagaimana bisa Zulaikha tergila-gila kepada Yusuf dan 
sedikit pun tidak mau menyapa hati Tom? (hal. 346-347). 

 
Sebagai pemuda kota dan terdidik, Tom merasa dirinya lebih hebat daripada 

Yusuf yang hanya pemuda desa dan tidak terpelajar. Alasan tersebut pula yang 

menjadikannya merencanakan akal licik untuk mendapatkan cinta Zulaikha, 

karena tidak juga menerima cintanya dan lebih memilih Yusuf.  

2. Simbol Presentasional 

Memperhatikan label “Novel Inspiratif Pembangun Energi Jiwa Berbasis 

Kisah al-Qur’an” yang diberikan pengarang pada novel KCYZ, terdapat 

kemungkinan kisah Yusuf dan Zulaikha dalam novel ini terinspirasi dari kisah 

dalam Alquran. Meski begitu, bukan berarti kisah Yusuf dan Zulaikha yang 

terdapat dalam novel ini sama dengan kisah yang terdapat dalam Alquran. 

Kisah Yusuf dan Zulaikha yang terdapat dalam Alquran dapat dilihat melalui 

ayat-ayat yang terdapat dalam Surat Yusuf berikut ini. 
 
Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, “Berikanlah 
kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat 
kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak, “Dan demikian pulalah 
Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi 
(Mesir), dan agar Kami Ajarkan kepadanya ta’bir mimpi. Dan Allah 
Berkuasa terhadap Urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada 
mengetahuinya”(Ayat 21). 
 
Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda 
Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-
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pintu, seraya berkata: “Marilah ke sini.” Yusuf berkata: “Aku berlindung 
kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik,” 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung (Ayat 23). 
 
Dan wanita-wanita di kota berkata, “Istri al-Aziz menggoda bujangnya 
untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya 
kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami 
memandangnya dalam kesesatan yang nyata” (Ayat 30).  
 

Ayat-ayat di atas menunjukkan penggambaran Yusuf dan Zulaikha yang 

terdapat dalam Alquran. Diceritakan bahwa awalnya Yusuf dibeli oleh suami 

Zulaikha yang bernama al-Aziz, yakni seorang pejabat tinggi di Mesir untuk 

dijadikan budak. Kemudian, Yusuf dianggap ‘bujang’ dalam kehidupan rumah 

tangga mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bujang 

memiliki empat pengertian yakni, 1) anak laki-laki dewasa; jaka, 2) anak 

perempuan; gadis; perawan, 3) anak laki-laki; budak, 4) laki (perempuan) 

yang belum menikah (Anton M. Moeliono, et.al. 2007:171). Namun dari 

keempat definisi tersebut, arti yang ketiga, yakni anak laki-laki; budak, dirasa 

lebih sesuai dengan pengertian bujang dalam ayat 30 Surat Yusuf di atas. Hal 

ini juga telah disebutkan dalam ayat sebelumnya (ayat 21), yang nukilannya 

berbunyi “....Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi 

dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak”. Akan tetapi, 

karena semakin dewasa Yusuf semakin memperlihatkan keelokan wajahnya, 

Zulaikha pun tergoda dengan ketampanan tersebut hingga berusaha menggoda 

Yusuf agar tertarik padanya. 

Berdasarkan analisis simbol diskursif terhadap tokoh-tokoh yang 

terdapat dalam Novel KCYZ, didapatlah bahwa Yusuf dalam novel KCYZ 

merupakan pemuda desa yang miskin dan hanya berpendidikan sampai SMA. 

Tokoh Zulaikha merupakan gadis kota putri tunggal pengusaha kaya yang 

berpendidikan tinggi. Pada dasarnya, tokoh Yusuf dan Zulaikha dalam novel 
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ini bukan hanya menyimbolkan orang desa yang miskin serta orang kota yang 

kaya. Kedua tokoh tersebut dan juga tokoh-tokoh yang lain merepresentasikan 

keadaan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu 

dilakukan analisis lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. 

Analisis lebih lanjut tersebut berhubungan dengan simbol presentasional. 

Simbol presentasional merupakan simbol yang didasarkan pada intuisi 

langsung. Simbol semacam ini tidak dapat diuraikan ke dalam unsur yang 

berdiri sendiri karena merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Bila terdapat 

di dalam karya sastra, maka simbol presentasional merupakan simbol yang 

didasarkan pada konteks karya sastra. Simbol ini diperoleh melalui analisis 

lebih lanjut terhadap simbol diskursif, yakni didasarkan pada konteks yang 

melatarbelakangi penciptaan karya sastra yang bersangkutan. Simbol diskursif 

dalam novel KCYZ diperoleh melalui analisis terhadap tokoh-tokohnya yang 

didasarkan pada aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis masing-masing 

tokoh. Adapun analisis terhadap simbol presentasional didasarkan pada 

konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penciptaan novel tersebut. 

Berdasarkan hal di atas, secara garis besar tokoh-tokoh yang terdapat 

dalam novel KCYZ sebenarnya menyimbolkan dua hal, yakni desa >< kota 

dan kaya >< miskin. 

a. Desa >< Kota 

Secara harfiah, desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh 

sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Anton M. 

Moeliono, et.al. 2007:256). Jumlah penduduknya relatif lebih sedikit bila 

dibanding penduduk kota dan mendiami berbagai wilayah yang masih luas. Di 

Indonesia dikenal beberapa jenis desa dengan kondisi wilayah yang beragam. 
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Ada desa pantai, desa dataran rendah, desa dataran tinggi, desa pegunungan, 

dan lain-lain. Kondisi desa-desa tersebut sesuai dengan kondisi geografisnya 

masing-masing. Tidak jarang, ditemui pula akses masuk ke suatu desa yang 

lumayan sulit. Ini terjadi karena tidak adanya sarana transportasi di desa yang 

bersangkutan lantaran kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk 

dimasuki alat-alat transportasi. Kondisi tersebut mengakibatkan para 

penduduk yang hendak bepergian dari desanya ataupun para pendatang yang 

ingin memasuki desa yang bersangkutan harus berjalan sejauh beberapa 

kilometer. 

Sesuai dengan kondisi geografisnya, rata-rata penduduk desa 

menggantungkan kehidupannya pada alam, termasuk mata pencaharian 

mereka. Tidak seperti halnya di kota, pembagian kerja yang ada di sana begitu 

tegas karena pekerjaan-pekerjaan yang ada beragam dan disesuaikan dengan 

keahlian. Di desa, mata pencaharian yang ada bersifat homogen karena 

pembagian kerja hanya didasarkan pada usia, kemampuan fisik, dan perbedaan 

kelamin (Soerjono Sukanto, 2006:137). Mereka bekerja sesuai kondisi 

geografis desanya, misalnya bermata pencaharian di bidang perikanan, 

pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kondisi seperti ini berdampak pada 

kondisi ekonomi masyarakat desa yang lemah. Pada dasarnya, kondisi alam 

memang tidak selamanya bisa ditebak, sehingga keuntungan para penduduk 

desa dari mata pencahariannya pun tidak tentu. Apalagi, para penduduk desa 

rata-rata berpendidikan rendah. Ketika kondisi alam sedang tidak bersahabat, 

mereka hanya bisa pasrah karena tidak tahu tindakan yang harus dilakukan. 

Keterbatasan ekonomi serta kurangnya fasilitas pendidikan yang 

memadai merupakan faktor kendala yang menjadikan penduduk desa 
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berpendidikan rendah. Jarang ditemui pemuda-pemudi desa yang melanjutkan 

pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, yakni sampai perguruan tinggi. 

Tingkat pendidikan tertinggi biasanya hanya sampai tingkat SMA. Kalaupun 

ada pemuda desa yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, 

mereka harus ke kota karena di sanalah terdapat fasilitas pendidikan yang 

memadai. Namun, hal itu memerlukan biaya yang mahal sehingga hanya 

orang-orang tertentu saja yang mampu melakukannya, misalnya anak kepala 

desa atau orang yang secara ekonomi berasal dari keluarga kaya di desanya.  

Demikian pula penggambaran desa yang terdapat dalam novel KCYZ. 

Dalam novel ini digambarkan bahwa desa tempat Yusuf berasal, yakni 

Telagasari merupakan desa yang letaknya terpencil. Untuk sampai ke desa 

tersebut harus melalui jalanan yang berbatu dan berkerikil, becek, berkelok-

kelok, dan naik turun perbukitan. Sarana transportasi tidak bisa memasuki 

desa itu karena jalan masuknya terhalangi sungai yang agak lebar dengan air 

yang meluap. Akibatnya, untuk memasuki desa Telagasari harus 

menyeberangi sungai terlebih dahulu selama satu jam.  
 

Jalan yang harus kami lalui demikian sulit; berbatu dan berkerikil, 
becek, berkelok-kelok, naik turun perbukitan. Mobil yang kami 
tumpangi tidak bisa memasuki desa yang hendak kami tuju. Sebuah 
sungai yang agak lebar dengan air yang meluap manghalangi kami. 
Gambaran desa yang bernama Telagasari itu menciptakan bayangan 
menakutkan di benakku... Batu-batu hitam dan besar-besar, lumut-lumut, 
teriakan-teriakan kera, pohon-pohon yang besar dan rimbun, suara 
burung hantu dari arah yang gelap, sepi yang mencekam dan hanya 
memberi kesempatan untuk aliran sungai... Aku merasa seperti 
kehilangan duniaku dan terdampar di sebuah negeri yang sangat 
menakutkan: Neraka (hal. 5-6). 

 

Kutipan di atas menunjukkan suasana sungai yang digunakan sebagai jalan 

masuk ke Telagasari. Tidak hanya alirannya yang besar, di sekitar sungai juga 
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terdapat pohon-pohon yang rimbun, desau angin yang kencang, serta suara-

suara kera dari kegelapan. Karena keadaan ini, maka tempat tersebut 

diumpamakan seperti neraka. Sebuah perumpamaan yang menunjukkan 

bahwa desa merupakan tempat yang menyeramkan. 

Mayoritas para penduduk Telagasari bermata pencaharian sebagai 

petani. Setiap pagi aktivitas yang mereka lakukan adalah mencangkul di 

sawah ataupun ladang. Namun, tidak sedikit pula yang beternak kambing 

sebagai mata pencaharian tambahan. Selain itu, kondisi desa yang masih 

berdekatan dengan hutan juga menjadikan para penduduk Telagasari bermata 

pencaharian sebagai pencari kayu bakar. Hal tersebut juga terjadi pada Yusuf. 

Setelah lulus SMA, aktivitasnya setiap hari adalah menggembalakan kambing 

serta mencari kayu bakar di hutan.  
 

...tak segan-segan Umar membantu Yusuf mencari rumput untuk 
santapan tiga ekor kambing Yusuf. Tak segan-segan pula dia membantu 
Yusuf mencari kayu bakar di hutan, memotong rumput di halaman, dan 
menyirami bunga-bunga di tempat yang sama (hal. 24). 

 

Dari kutipan di atas terlihat bahwa kegiatan seperti mencari rumput, mencari 

kayu bakar, memotong rumput dan menyirami bunga-bunga di halaman 

rumahnya merupakan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan Yusuf. Bahkan, 

tidak jarang Umar, sahabatnya membantu Yusuf melakukan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Biasanya kegiatan mencari kayu bakar di hutan Yusuf lakukan 

sehabis subuh. Terkadang Yusuf juga mencari tanaman obat di hutan. Yusuf 

memang mempunyai keahlian membuat obat-obatan yang berasal dari 

tanaman. 

Seperti halnya penduduk desa yang lain, para penduduk desa Telagasari 

pun berpendidikan rendah. Keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang 
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menjadikan mereka berpendidikan rendah. Penghasilan para penduduk desa 

sebagai petani, peternak kambing, ataupun pencari kayu bakar tidak cukup 

untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi 

dari tingkat SMA. Hal ini juga terjadi pada Yusuf. Setelah lulus SMA, dia 

tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal, secara akademik Yusuf termasuk 

pemuda yang cerdas. Hal tersebut tampak dalam kutipan berikut ini. 
 

Sesungguhnya Umar ingin berkata, “Sahabatku, kemiskinan tidak 
memungkinkanmu untuk meneruskan kuliah, sedangkan aku tahu 
engkau adalah pemuda yang cerdas....” (hal 27). 

 

Dari kutipan di atas tampak bahwa Yusuf sebenarnya merupakan pemuda 

yang cerdas. Namun, keterbatasan ekonomi menjadikannya harus cukup 

berbahagia dengan tingkat pendidikannya yang hanya sampai SMA tersebut. 

Mahalnya biaya pendidikan menjadikan hanya Umar, warga Telagasari yang 

berpendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Dia merupakan anak Kepala 

Desa Telagasari, yang tidak hanya terhormat, namun juga berasal dari 

keluarga terkaya di desa. 
 

“Memang. Hanya Umar saja yang pergi ke kota. Itupun untuk 
sekolah–maksud saya, kuliah. Kami sangat berbahagia tinggal di sini, 
hidup di sini. Desa ini jauh dari kota. Jauhnya berapa, aku sendiri tidak 
mengerti” (hal. 102). 

 

Melalui kutipan di atas terlihat bahwa selain karena keterbatasan biaya, ada 

kendala lain yang menjadikan penduduk desa Telagasari enggan ke kota, yaitu 

letak kota yang jauh. Karena hal itulah, mereka cukup berbahagia tinggal di 

desa meskipun dengan segala keterbatasannya.  

Kondisi desa dengan segala keterbatasannya memberi pengaruh pada 

kondisi psikologis masyarakatnya. Rata-rata masyarakat desa berpikiran 
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sederhana. Hal tersebut terlihat dari cara mereka hidup. Di desa yang 

diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, 

hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, 

dan sebagainya. Hal ini tentu saja berbeda dengan masyarakat kota yang 

memandang kebutuhan hidup sehubungan dengan pandangan masyarakatnya 

(Soerjono Sukanto, 2006:138). Kesederhanaan masyarakat desa terutama 

disebabkan karena secara ekonomi lemah dan tidak suka menyombongkan 

diri. Tentu saja hal ini menyebabkan mereka terbiasa hidup sederhana dan apa 

adanya, sehingga tidak berfikiran tentang kebutuhan yang aneh-aneh. Bila 

fungsi kebutuhan telah terpenuhi, maka mereka tidak lagi mempersoalkan 

tentang nilai kebutuhan tersebut, yakni mampukah menunjukkan derajat sosial 

mereka atau tidak. 

Selain berpikiran sederhana, masyarakat desa juga cenderung pemalu. 

Hal ini terutama tampak ketika mereka harus berbicara di depan umum.  
 

Di mata Yusuf, para pemuda dan para gadis kota itu lebih berani 
daripada para pemuda dan para gadis desa. Hal tersebut setidak-tidaknya 
terlihat dari dirinya sendiri dan para pemuda di Telagasari. Sebagai 
misal, dalam REMATA, Yusuf mengalami kesulitan untuk menemukan 
pemuda atau pemudi yang diminta untuk berceramah saja. Yang ditunjuk 
akan menyembunyikan wajahnya. Rasa malu dan takut menjadi satu. 
Betapa sulit mencari pemuda yang berani angkat bicara (hal. 75). 

 

Dari kutipan di atas terlihat bahwa, selain malu penduduk desa juga merasa 

takut bila harus berbicara di depan umum. Kesadaran bahwa mereka 

berpendidikan rendah menjadikan mereka tidak berani berbicara di depan 

umum. Hal itu pula yang menjadi alasan penduduk desa menaruh hormat yang 

besar kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi, selain pada para pejabat 

ataupun orang yang secara ekonomi mampu. Namun, bukan berarti mereka 

membeda-bedakan masyarakat berdasarkan ketiga hal tersebut. Pada dasarnya, 
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tingkat diferensiasi di desa lumayan kecil. Ini terjadi karena masyarakat desa 

tidak suka membeda-bedakan masyarakatnya berdasarkan kriteria tertentu. 

Hanya saja, rasa hormat pada ketiga golongan tersebut lebih besar bila 

dibanding orang-orang kebanyakan. 

Demikian pula yang terdapat dalam novel KCYZ. Ketika Zulaikha 

beserta enam temannya yang merupakan mahasiswa KKN datang ke 

Telagasari, para penduduk berduyun-duyun menyambut mereka di sepanjang 

jalan di desa. Tidak hanya ramah, para warga juga menunjukkan rasa hormat 

yang begitu besar. Hal ini terjadi karena para warga beranggapan bahwa orang 

yang berpendidikan tinggi pasti memiliki pengetahuan di atas mereka, 

sehingga perlu dihormati. Rasa hormat tersebut bercampur dengan rasa 

bahagia ketika hasil kegiatan KKN dirasakan begitu besar manfaatnya bagi 

warga Telagasari. 
 

Lihatlah kini wajah Telagasari yang ceria. Jalan-jalan desa, walaupun 
tidak diaspal, telah rata dan bersih.... Jamban-jamban dibuat. Sebuah 
lapangan bola voli dibuat. Tempat-tempat pemandian umum juga dibuat. 
Selokan-selokan dibersihkan. 

Para ibu dan anak gadis telah diajari masak-memasak dengan menu 
yang sehat. Anak-anak kecil mendapat les privat pelajaran-pelajaran 
sekolah mereka.... bersama-sama dengan para mahasiswa itu, kini telah 
terbentuklah organisasi masjid di Telagasari....  

Administrasi pemerintahan desa ditertibkan. Penyuluhan-penyuluhan 
telah diadakan. Kesadaran untuk membangun desa benar-benar telah 
ditanamkan oleh para mahasiswa tersebut. Kini, kecintaan warga 
terhadap desanya sendiri semakin melimpah... (hal. 151-152). 

 

Kutipan di atas menunjukkan peran-peran yang telah dilakukan para 

mahasiswa KKN terhadap desa Telagasari. Desa-desa yang terpencil biasanya 

memang menjadi tempat tujuan KKN bagi mahasiswa-mahasiswa yang 

berasal dari perkotaan. Tujuan kegiatan KKN tersebut tentu saja agar desa 

yang bersangkutan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.  
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Selain berpikiran sederhana dan cenderung pemalu, masyarakat desa 

juga terbiasa hidup tolong menolong. Tolong menolong atau yang biasa 

disebut juga dengan “gotong royong” seakan sudah mendarah daging di dalam 

sanubari masyarakatnya. Bila ada tetangga yang terkena musibah atau 

membutuhkan pertolongan, maka mereka akan segera memberi pertolongan 

tanpa meminta balasan ataupun imbalan. Selain itu, dalam novel KCYZ 

disebutkan pula bahwa masyarakat desa merupakan orang-orang yang ramah, 

tulus, serta hidup dalam ketenangan dan kedamaian.  
 

Telagasari memang hanyalah sebuah desa; desa yang kecil sekaligus 
terpencil. Hutan belantara menjadi selimutnya. Ketenangan dan 
kedamaian menjadi denyut nadinya. Orang asing akan berpikir seribu 
kali untuk tinggal menetap di Telagasari, seandainya saja mereka hanya 
membayangkannya dan melihatnya dari kejauhan. Tetapi, tatkala kedua 
kaki telah menginjak tanah-tanah pedesaan, hati pun lama kelamaan 
akan tertambat jua. Oleh karamahan warga. Oleh ketulusan mereka. Oleh 
ketenangan dan kedamaian hidup mereka. Jiwa pedesaan menyemaikan 
akhlak dan budi pekerti yang luhur. Semangatnya adalah kebersamaan. 
Nafasnya adalah kerukunan. Ruhnya adalah kebenaran. Jubahnya 
kepasarahan. Sahabatnya adalah kesabaran (hal. 13). 

 

Dari kutipan di atas tampak bahwa desa memang memiliki keterbatasan, 

terutama keadaan geografisnya, namun penduduk desa merupakan orang-

orang yang ramah dan tulus. Mereka hidup dengan tingkat kereligiusan yang 

tinggi. Masyarakatnya menjunjung tinggi kebenaran yang disertai pula dengan 

sikap pasrah dan sabar menjalani kehidupan. Hal ini pula yang menjadikan 

masyarakat desa begitu tenang dan damai dalam menjalani kehidupan mereka 

sehari-hari. Seakan keterbatasan yang terdapat di desanya bukanlah masalah 

yang harus dirisaukan ataupun disesalkan. 

Keadaan desa dengan segala keterbatasannya sering dibandingkan 

dengan kondisi kota yang memiliki berbagai kelebihan. Di kota, segala 
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sesuatu tersedia dengan lengkap. Entah fasilitas pendidikan, pekerjaan, 

maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Termasuk pula gedung-gedung yang 

tinggi menjulang dan tempat-tempat menarik yang indah. Ibaratnya, segala 

sesuatu yang tidak mungkin bisa ditemui di desa bisa ditemukan di kota. 
 

... Umar berbagi pengalamnnya menuntut ilmu dan tinggal di kota. 
Dia ceritakan hiruk-pikuk kehidupan kota dan bagaimana kemudahan-
kemudahan yang ditawarkannya. 

“Suatu saat nanti, aku berharap bisa mengajakmu ke sana,” kata 
Umar. “Akan kuajak engkau melihat gedung-gedung yang tinggi-
menjulang dan tempat-tempat yang menarik dan indah” (hal. 24). 

... Gambaran Umar tentang kehidupan kota, membuat Yusuf 
membayangkan tentang gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang 
berlalu-lalang... Juga tentang musik, bioskop, pentas seni, politik, dan 
lain sebagainya (hal. 74). 

 

Fasilitas yang lengkap tersebut juga mempengaruhi pemikiran penduduk kota. 

Mereka berpikiran terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di 

sekelilingnya. Selalu berpikiran untuk maju karena keadaan memang 

menuntut demikian. Perkembangan teknologi dan informasi yang terdapat di 

kota berjalan dengan begitu cepat. Masyarakatnya dituntut untuk memahami 

semua itu agar mampu bersaing di tengah-tengah kondisi masyarakat yang 

begitu heterogen. Keheterogenan masyarakat kota terutama tampak dari 

beragamnya penduduk yang tinggal di sana. Tidak hanya berasal dari satu 

daerah saja layaknya di desa, di kota bisa ditemukan penduduk yang berasal 

dari daerah lain. Jakarta misalnya, di kota ini dapat ditemukan penduduk yang 

berasal dari beragam suku yang ada di Indonesia.  

Kondisi kota yang serba lengkap dengan segala fasilitas maupun 

kelebihan-kelebihanya sering menjadikan masyarakat mengagung-agungkan 

kota. 
“.... Kita tidak tahu makhluk seperti apakah Yusuf itu... Kita tidak 

tahu akhlaknya. Tetapi yang menyakitkan bagiku, kita telah tahu bahwa 
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dia ‘hanya’ (tanda kutip dari peneliti) pemuda desa. Sekaya-kayanya 
seorang pemuda desa, mustahil bila dibanding dengan kekayaanmu. 
Setampan-tampannya wajahnya, tetap saja dia ‘hanyalah’ (tanda kutip 
dari peneliti) seorang pemuda desa...” (hal. 321). 

 

Kata-kata di atas diucapkan oleh Inang, pembantu Zulaikha, ketika sedang 

berbincang dengan ayah Zulaikha. Penggunaan kata ‘hanya’ dalam kalimat 

kedua dan keempat dalam kutipan di atas memiliki arti tidak mempunyai arti 

lebih. Hal tersebut juga mengandung pengertian bahwa inang menganggap 

Yusuf tidak mempunyai arti lebih karena tempatnya berasal tersebut. Inang 

merupakan produk manusia kota yang telah termakan dengan segala kelebihan 

yang ditawarkan kota, sehingga menilai orang yang berasal dari desa tidak 

memiliki kebaikan. Tidak hanya masyarakat kota saja, namun masyarakat desa 

juga demikian. Mereka menganggap segala kemudahan yang terdapat di kota 

menjadi suatu nilai lebih bila dibanding desa. 
 

... Suatu saat di masa lampau, Yusuf pernah membayangkan 
bagaimana rasanya hidup di kota dengan segenap kesibukannya. Selama 
ini, ia hanya mendapatkan gambaran tentang kehidupan kota dari Umar. 
Gambaran Umar tentang kehidupan kota, membuat Yusuf 
membayangkan tentang gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang 
berlalu-lalang... Juga tentang musik, bioskop, pentas seni, politik, dan 
lain sebagainya (hal. 74). 

 

Dari kutipan di atas tampak bahwa Yusuf yang sejatinya merupakan penduduk 

desa pun pernah berangan-angan hidup di kota dengan segala fasilitas yang 

tidak akan ia dapatkan di desa, yaitu gedung-gedung yang menjulang tinggi, 

mobil-mobil yang berlalu lalang, musik, bioskop, pentas seni, politik, dan lain-

lain. Semua itu terjadi karena Yusuf belum pernah ke kota dan hanya 

mendapatkan gambaran kota melalui Umar. Yusuf tidak paham bahwa kota 

tidak hanya menawarkan hal-hal tersebut. Penduduk desa yang belum pernah 

ke kota biasanya juga beranggapan demikian, bahwa hidup di kota pasti segala 
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sesuatunya lebih mudah. Orang-orang seperti ini mendapatkan informasi 

tentang kota hanya dari televisi atau media informasi yang lain maupun dari 

cerita orang-orang. Mereka tidak paham kondisi kota yang sebenarnya, karena 

pengetahuan mereka tentang kota hanya sebatas cerita orang dan belum 

merasakan sendiri.   

Selain segala kelengkapan fasilitasnya, sesungguhnya kota juga 

merupakan tempat yang tidak aman. Tingkat kriminalitasnya begitu tinggi. Di 

kota orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin 

dengan cara apapun. Termasuk cara-cara yang tidak halal. Segala kemudahan 

di kota juga membawa akibat tersendiri, yaitu mahalnya biaya hidup. Di desa 

masyarakatnya terbiasa hidup tolong menolong, sehingga bila ada tetangga 

yang terkena musibah atau membutuhkan pertolongan, mereka akan segera 

menolong tanpa meminta imbalan. Maka, hal ini akan sulit ditemui di kota. Di 

sana segala sesuat dinilai dengan uang. Karena hal itulah, tingkat kriminalitas 

begitu tinggi. 
 

Tatkala mentari pagi bersinar, udara pagi kota untuk pertama kalinya 
dihirupnya. Dadanya sesak karena udara yang dihirupnya itu sama sekali 
berbeda dengan udara pagi di desanya. Orang-orang berlalu-lalang 
menuju ke impiannya masing-masing, deru mesin-mesin kendaraan, 
kabut pagi yang diselimuti asap hitam pekat, dan bau busuk yang 
tercium di sana-sini membuat Yusuf seakan terjepit dalam ruang gelap 
dan sempit serta pengap. Inilah kehidupan kota....  

….  
Tak pernah kubayangkan tanah seperti ini akan kupijak. Mana citra 

keindahan yang digambarkan oleh Umar tentang kehidupan kota?... 
Yang kulihat hanya kemacetan, langit yang berasap, orang-orang yang 
hilir-mudik yang tidak ramah, dan...kekacauan (hal. 365-366). 

 

Kutipan di atas merupakan penggambaran Yusuf tentang kota ketika akhirnya 

dia menginjakkan kaki di tempat tersebut. Tampak bahwa kota tidak seindah 

seperti yang ada dalam bayangan Yusuf sebelumnya. Tidak hanya tingkat 
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kriminalitasnya yang tinggi, namun juga kacau. Kekacauan tersebut 

disebabkan banyak hal, misalnya udara yang sangat kotor karena asap pabrik 

dan asap kendaraan bermotor, serta orang-orang yang bergegas ke tujuannya 

masing-masin. Orang-orang tersebut juga tidak ramah sama sekali karena 

sibuk memikirkan urusannya masing-masing, sehingga kota tampak ramai 

sekali, seakan tiada pernah beristirahat. 

Selain sibuk memikirkan urusannya masing-masing (individual), 

kereligiusan masyarakat kota juga lebih rendah bila dibanding dengan 

masyarakat desa.  
Detik itu juga air mata Zulaikha kembali menetes. Dzat yang selama 

ini jarang disebutnya kembali menelusuk ke bawah sadarnya. Ya, 
Zulaikha gadis kota yang kecantikannya setinggi langit selama ini telah 
melupakan Tuhannya. Dia lupa Allah-nya. Dia lupa bahwa dia hanyalah 
seorang manusia yang tidak bisa memberi hidup dan menolak mautnya 
sendiri, sebab hanyalah Allah yang bisa memberinya (hal. 69). 

 
... Maka demikianlah anak manusia: ketika dia tersesat dalam 

kebimbangan, kebingungan, dan kesedihan, serta-merta dia kembali 
ingat Tuhannya. Kembali mengadukan nasib-nya kepada Yang Maha 
Kuasa (hal. 70). 

 

Zulaikha hanya contoh kecil masyarakat kota yang melupakan Tuhan dan 

kembali mengingat-Nya setelah terkena musibah. Mereka begitu disibukkan 

dengan urusannya masing-masing. Karena hal tersebut, maka kondisi kota 

menjadi kacau dan tingkat kriminalitasnya tinggi. Berbeda halnya dengan di 

desa, di mana kebanyakan para penduduknya hidup dengan menyandarkan diri 

pada Tuhan.  
 

Ketika dia memasuki serambi masjid, Yusuf merasa heran. Masjid 
yang begini besar, kenapa demikian sedikit jamaahnya? Dia bandingkan 
hal itu dengan masjid yang ada di desanya. Masjid at-Taqwa tidak 
sebesar masjid ini, tetapi selalu sesak dengan jamaah. Apa orang-orang 
kota enggan pergi ke masjid ya?... (hal. 369). 
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Selain memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, masyarakat desa juga 

terbiasa hidup berdampingan dengan alam tanpa berniat merusak ciptaan 

Tuhan tersebut. Di tempat inilah manusia dapat memperoleh ketenangan dan 

ketentraman hidup yang sesungguhnya, yang tidak hanya sekedar mengejar 

materi semata sehingga melupakan Tuhannya. Namun, juga menyeimbangkan 

hidupanya dengan selalu beribadah dan mengingat Sang Pencipta. 

Novel KCYZ sesungguhnya memuat konsep oposisi antara desa >< kota. 

Namun, pertentangan tersebut bukanlah pertentangan yang ingin menunjukkan 

yang lebih unggul di antara keduanya. Melainkan, pertentangan yang 

dimaksudkan untuk membandingkan antara desa dan kota, sehingga dapat 

terlihat karakteristik di antara kedua tempat tersebut. Baik desa maupun kota, 

keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada 

yang lebih unggul ataupun lebih rendah. Sesungguhnya, kedua tempat tersebut 

merupakan tempat yang saling melengkapi, atau biasa juga disebut dengan 

oposisi biner, yaitu pertentangan yang saling melengkapi. Sebuah tempat tidak 

akan disebut kota apabila tidak ada tempat lain yang bisa disebut desa. Kota, 

bisa dianggap sebagai tempat yang memiliki banyak keunggulan karena 

terdapat desa, yakni tempat yang memiliki keterbatasan baik dari segi 

geografis maupun fasilitas kehidupan. Segala keunggulan kota tidak akan 

terlihat jelas jika tidak ada desa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan 

tersebut.  
… Betapapun langit kota semakin lama semakin kotor oleh polusi, 

kebisingan, dan kemacetan, juga oleh kejahatan dan kebiadaban, itu 
‘seribu kali lebih baik’ (tanda kutip dari peneliti) daripada tempat di 
mana kedua kakiku sekarang ini berpijak; di mana nyanyian suara 
burung terdengar seperti nyanyian kematian, di mana hembusan angin 
yang menari-narikan dedaunan seperti tarian hantu…. (hal. 6). 
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Dari kutipan di atas tampak bahwa Zulaikha baru menyadari kelebihan 

kota setelah dia menginjakkan kakinya di desa Telagasari, yang memiliki 

kondisi geografis yang menyeramkan. Jalan masuk ke Telagasari berupa 

sungai besar dengan air yang meluap serta dikelilingi oleh hutan lebat 

menjadikan Zulaikha sadar bahwa kota merupakan tempat yang lebih baik 

daripada desa. Hal ini dipertegas dengan frasa ‘seribu kali lebih baik’ yang 

terdapat dalam kutipan tersebut.  

Kondisi kota yang memiliki beragam kelebihan bila dibanding desa 

seharusnya membuat masyarakatnya lebih bersyukur serta lebih mampu 

memaknai semua keunggulan tersebut dengan cara yang benar. Bukannya 

justru menganggap desa sebagai tempat yang lebih rendah dan tidak memiliki 

kebaikan sama sekali.  
Tatkala mentari pagi bersinar, udara pagi kota untuk pertama kalinya 

dihirupnya. Dadanya sesak karena udara yang dihirupnya itu sama sekali 
berbeda dengan udara pagi di desanya… (hal. 365). 

 
Ketika dia masuk ke dalam sebuah masjid, Yusuf merasa heran. 

Masjid yang begini besar, kenapa demikian sedikit jamaahnya? Dia 
bandingkan hal tersebut dengan masjid yang ada di desanya. Masjid at-
Taqwa tidak sebesar masjid ini, tetapi selalu sesak dengan jamaah. (hal. 
369). 

 

Kutipan di atas memperlihat kelebihan desa bila dibandingkan dengan kota. 

Udara di desa lebih segar dan bersih bila dibandingkan udara kota. Hal 

tersebut disebabkan karena kota telah dipenuhi oleh pabrik serta kendaraan 

bermotor, sehingga mengakibatkan udaranya kotor. Selain itu, masyarakat 

desa juga cenderung lebih religius bila dibandingkan masyarakat kota. Dari 

sini tampak bahwa baik kota maupun desa, sesungguhnya kedua tempat 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.  Tidak ada 

yang sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya buruk. Masyarakat kota dan 
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masyarakat desa perlu menyadari hal tersebut, sehingga tidak perlu saling 

menjatuhkan. 
 

b. Kaya >< Miskin 

Hampir dalam semua aspek kehidupan manusia uang memegang peranan 

penting. Dengan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Entah itu 

kebutuhan yang paling mendasar, seperti pangan, sandang, papan, maupun 

kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. 

Karena hal itulah, manusia berlomba-lomba mengumpulkan uang sebanyak 

mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lambat laun, uang tidak 

hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan semata, namun juga 

menjadi simbol kekayaan. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, 

maka dia dianggap semakin kaya. Kekayaan tersebut tidak hanya berbentuk 

uang saja, namun juga disimbolkan dengan pemilikan berbagai macam benda 

mewah, seperti rumah yang besar, mobil mewah, pakaian atau perhiasan yang 

mahal, dan seterusnya. 

Seiring perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia, kekayaan pada akhirnya digunakan untuk menggolongkan 

masyarakat berdasarkan kekayaan yang mereka miliki. Penggolongan 

semacam ini disebut juga dengan stratifikasi ekonomi. Dalam penggolongan 

ini, masyarakat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu kelas atas, kelas 

menengah, dan kelas bawah (Kamanto Sunarto, 2000:87). Seseorang yang 

memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Begitupun 

dengan orang yang memiliki kekayaan di bawahnya, maka kelas sosialnya 

berada di bawah lapisan teratas tersebut. Kekayaan yang paling sedikit 
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termasuk dalam kelas bawah (Soerjono Soekanto, 2006:208). Orang-orang 

dengan kekayaan yang paling sedikit inilah yang disebut dengan orang miskin, 

sedangkan lapisan yang paling atas disebut dengan orang kaya. 

Adanya penggolongan masyarakat berdasarkan kekayaan yang mereka 

miliki berdampak pada kesenjangan sosial di antara lapisan-lapisan yang ada. 

Hal ini terjadi karena penggolongan masyarakat menjadi beberapa lapisan 

tersebut bukan hanya menempatkan seseorang dengan kekayaan terbanyak 

berada di lapisan atas, ataupun seseorang dengan kekayaan paling sedikit 

berada di lapisan terbawah. Pembagian ini juga membawa dampak pada 

anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa derajat seseorang ditentukan 

hanya berdasarkan kekayaan yang mereka miliki. Orang yang menduduki 

lapisan teratas dianggap juga memiliki derajat yang paling tinggi, sedangkan 

orang-orang yang termasuk dalam lapisan paling bawah memiliki derajat yang 

paling rendah. Penentuan derajat seseorang berdasarkan kekayaan yang 

mereka miliki tersebut seakan memberi kesan bahwa orang yang miskin pasti 

rendah. Rendah di sini juga mengandung pengertian pantas direndahkan, yakni 

pantas direndahkan oleh orang-orang yang berada di lapisan atasnya, sehingga 

muncul anggapan bahwa orang yang miskin tidak sederajat dengan orang yang 

memiliki kekayaan yang berlimpah. Akibatnya, orang yang miskin dianggap 

tidak pantas mendampingi orang yang berada di lapisan di atasnya.  

Demikian juga yang terjadi dalam novel KCYZ. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam kutipan di bawah ini. 
 

“.... Cinta membuat jiwa siapa pun akan membabi-buta. Cinta bisa 
menghajar hati putrimu, sehingga dia tidak lagi dapat membedakan mana 
pemuda yang pantas untuk dicintainya dan mana yang tidak pantas. Dan 
kenyataannya? Kenyataannya putrimu sudah tidak sanggup 
membedakannya. Hatinya sudah tertutup dari kesadaran bahwa Yusuf itu 
‘tidak sebanding’ (tanda kutip dari peneliti) dengannya”.... 
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“Oleh karena itu, Tuan....  lebih baik, kau segera mencari pemuda 
yang ‘layak’ (tanda kutip dari peneliti) baginya” (hal. 322). 

 

Kata-kata di atas diucapkan Inang, pembantu di rumah Zulaikha kepada ayah 

Zulaikha. Dari kutipan di atas tampak bahwa Inang tidak setuju apabila 

Zulaikha jatuh cinta dengan Yusuf, karena menganggap pemuda tersebut tidak 

sebanding dengan Zulaikha. Kata ‘tidak sebanding’ dalam kutipan di atas 

menunjukkan bahwa Yusuf memiliki kedudukan yang berbeda dengan 

Zulaikha. Karena hal tersebut, maka Inang meminta ayah Zulaikha 

mencarikan pemuda yang sekiranya layak untuk Zulaikha. Kata ‘layak’ yang 

terletak di akhir kutipan mengandung pengertian seseorang yang pantas 

mendapatkan cinta Zulaikha. 
 

Wajahnya bersih. Kulitnya putih. Gaya rambut dan cara 
berpakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah pemuda yang tinggi 
kedudukannya, luas pengetahuannya, dan kaya hartanya.... Cara 
duduknya pun mengesankan dia pemuda yang menjunjung tinggi tradisi 
orang-orang kaya dan para pengusaha. 

Tatkala sang inang melihat pemuda itu, batinnya berseru, “Nah, ini 
dia–pemuda yang pantas bersanding dengan Zulaikkha!” (hal. 323-324). 

 

Bila melihat kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ‘layak’ 

dalam kutipan sebelumnya adalah orang-orang yang secara fisik tampan, 

secara ekonomi kaya dan terhormat pula. Orang-orang seperti inilah yang 

dianggap pantas bersanding dengan Zulaikha.  

Selain karena memiliki derajat yang sama, sesungguhnya terdapat pula 

alasan lain yang menjadikan orang-orang kaya tidak mengizinkan anak 

mereka mendapatkan pasangan yang secara ekonomi miskin. Orang-orang 

seperti ini menganggap bahwa anak-anak mereka tidak akan bahagia apabila 

mendapatkan orang yang miskin. Dari anggapan ini terlihat bahwa kekayaan 

bukan lagi sekedar digunakan sebagai alat untuk menentukan derajat 
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seseorang. Akan tetapi, kekayaan juga digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan kebahagiaan seseorang. Seseorang yang memiliki harta yang 

berlimpah dianggap sudah pasti bahagia karena mampu memenuhi semua 

kebutuhannya. Dari kebutuhannya yang paling mendasar sampai kebutuhan 

akan barang-barang mewah. Hal ini juga berdampak pada anggapan yang 

mengakar di masyarakat bahwa orang yang kaya lantas dianggap mampu 

membahagiakan orang lain. Pada dasarnya, kebutuhan yang telah terpenuhi 

secara merata memang akan menjadikan hidup seseorang tenang karena 

pemenuhan terhadap semua kebutuhan hidupnya telah terjamin. Namun, 

bukan berarti hal tersebut lantas diartikan bahwa hidupnya juga bahagia. 

Kebahagiaan batin seseorang tidak bisa dibeli dengan uang. Hal ini yang 

sering dilupakan banyak orang, sehingga menganggap kekayaan adalah 

segalanya. Padahal, kekayaan tidak lantas menjamin segalanya.  

Kekayaan juga tidak berarti menjamin kepribadian seseorang. Bahwa 

seseorang yang kaya pasti memiliki kepribadian yang baik, sedangkan orang 

miskin sudah tentu memiliki kepribadian yang buruk. Sering dijumpai orang 

kaya yang bertingkah laku buruk karena menganggap bahwa kekayaannya 

tersebut mampu membeli segalanya. Selain itu, orang seperti ini juga 

menganggap dia telah memiliki segalanya karena kekayaannya tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. 
 

“Hati Zulaikha ternyata telah terpikat dengan pemuda desa itu.” 
....  

“Nggak pa-pa, nggak pa-pa,” kata Tom, walau hatinya memaki, “Awas 
kau Zulaikha. Jika kau tidak bisa aku dapatkan, akan kubuat kau 
menderita!!” Tiba-tiba Tom merasa cemburu dengan pemuda kampung 
itu. Namanya Yusuf... Tom cemburu kepada Yusuf. Lebih dari itu, dia 
juga marah kepada pemuda itu. Bagaimana bisa pemuda kampung dan 
udik seperti Yusuf mengalahkannya sebagai pemuda kota dan terdidik? 
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Bagaimana bisa Zulaikha tergila-gila kepada Yusuf dan sedikit pun tidak 
mau menyapa hati Tom? (hal. 346-347). 

 
Dan ayah Zulaikha tidak tahu betapa licik hati Tom ini. Dia tidak 

menyadari serigala macam apa yang tengah diajaknya berbicara ini (hal. 
348). 

 

Percakapan di atas terjadi antara ayah Zulaikha dengan Tom, yaitu pemuda 

yang akan dijodohkan dengan Zulaikha. Tom merupakan rekan bisnis ayah 

Zulaikha yang tidak hanya tampan, namun juga kaya dan terpelajar. Dari 

kutipan di atas terlihat bahwa Tom merasa tidak rela bila dikalahkan oleh 

Yusuf dalam mendapatkan cinta Zulaikha, karena menganggap dirinya lebih 

hebat. Ia merupakan pemuda kota dan terpelajar, sedangkan Yusuf hanya 

pemuda desa yang tidak berpendidikan tinggi. Karena hal itu pula, Tom 

akhirnya berencana untuk melakukan beragam cara demi mendapatkan cinta 

Zulaikha. Bahkan, dia juga berencana mencelakai Zulaikha jika tetap tidak 

bisa mendapatkan cintanya. Namun sayangnya, ayah Zulaikha tidak 

menyadari kelicikan pemuda yang hendak dijodohkan dengan putrinya 

tersebut. 
 

... tiba-tiba Yusuf bertanya kepada dirinya sendiri: benarkah uang 
dan perhiasan ini rezeki dari Allah yang diberikan kepadaku? O, tidak. 
Tidak! Ini bukan rezekiku. Aku hanya menemukannya. Sungguh 
memalukan andaikata aku menyimpan dan memilikinya. Uang dan 
perhiasan milik siapa pun ini, tentu yang memilikinya merasa 
kehilangan. Aku telah menemukannya. Aku tidak akan menyimpan dan 
memilikinya.... (hal. 420).  

 

Kronologis cerita di atas terjadi ketika Yusuf bekerja di rumah Zulaikha, 

namun tidak ada satupun anggota keluarga Zulaikha yang paham bahwa Yusuf 

inilah yang dicintai Zulaikha. Apalagi, saat itu Zulaikha sedang berada di 

Telagasari untuk menemui Yusuf, sehingga dia sendiri juga tidak paham 

bahwa Yusuf bekerja di rumahnya. Ayah Zulaikha ingin mengetahui kejujuran 
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orang yang bekerja di rumahnya tersebut dengan cara meletakkan uang beserta 

perhiasan di depan rumahnya. Yang menemukan uang dan perhiasan itu 

adalah Yusuf. Namun, Yusuf yang menyadari bahwa benda-benda tersebut 

bukan miliknya lalu menyerahkannya ke tuan rumah. Kemiskinan tidak lantas 

menjadikan Yusuf mengambil sesuatu yang bukan miliknya. 

Novel KCYZ sesungguhnya memuat kritik atas oposisi kaya >< miskin 

yang selalu menempatkan orang miskin diposisi yang rendah. Seseorang yang 

miskin selalu diasumsikan sebagai orang yang rendah, buruk, dan hina. 

Sebaliknya, orang yang kaya selalu diasumsikan sebagai seseorang yang 

berkedudukan tinggi, baik, dan mulia. Padahal, kekayaan bukanlah jaminan 

seseorang pasti memiliki kebaikan dalam segala hal. Dalam novel KCYZ hal 

tersebut diperlihatkan melalui tokoh Yusuf dan Tom. Tom yang kaya nyatanya 

justru memiliki kemiskinan akhlak karena dia mempunyai rencana licik untuk 

mendapatkan cinta seorang gadis. Namun, Yusuf yang miskin justru memiliki 

kekayaan hati berupa kejujuran. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekayaan 

tidak selalu harus berhubungan dengan materi saja. Kekayaan pun bisa juga 

diartikan dengan kekayaan hati. Bahwa seseorang yang miskin belum tentu 

tidak memiliki kekayaan hati. Begitupun sebaliknya, seseorang yang secara 

ekonomi kaya belum tentu memiliki kekayaan hati pula.  

Tidak ada ukuran yang pasti bahwa kekayaan juga menjamin seseorang 

memiliki kebaikan dalam segala hal. Kekayaan seseorang seharusnya 

membuat dia bersyukur, karena pemenuhan terhadap semua kebutuhan 

hidupnya lebih terjamin. Berbeda halnya dengan orang miskin yang 

pemenuhan terhadap semua kebutuhan hidupnya tidak tentu, karena uang yang 

mereka miliki tidak menentu pula jumlahnya. Jadi, orang-orang                 
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yang memiliki kekayaan yang berlimpah seharusnya tidak sombong dengan 

kekayaannya tersebut, sehingga menganggap rendah orang miskin.  

 
3. Pesan Simbol-Simbol dalam Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Novel KCYZ sarat akan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut 

mengandung pesan yang perlu ditelusuri jejaknya. Melalui analisis terhadap 

simbol diskursif yang terdapat di dalam novel diperoleh bahwa tokoh Yusuf 

dan Ya’kub dalam novel ini menyimbolkan penduduk desa yang miskin, 

sedangkan Umar, Atikah dan ibunya menyimbolkan penduduk desa yang 

kaya. Sementara itu, Zulaikha dan Ahsin Wijaya menyimbolkan penduduk 

kota yang kaya, sedangkan Inang menyimbolkan penduduk kota yang miskin. 

Namun, apabila dilihat lebih jauh sesungguhnya para tokoh tersebut bukan 

hanya menyimbolkan tentang kekayaan atau status sosial seseorang di 

masyarakat. Melalui analisis simbol presentasional diperoleh bahwa tokoh-

tokoh yang terdapat dalam novel KCYZ menyimbolkan pertentangan antara 

desa dan kota, serta pertentangan antara kaya dan miskin.  

Pertentangan antara desa dan kota selalu menempatkan desa sebagai 

tempat yang memiliki keterbatasan, baik dari segi geografis maupun fasilitas 

yang terdapat di sana. Sementara itu, kota selalu digambarkan dengan segala 

sesuatu yang memiliki keunggulan, terutama dari segi kelengkapan fasilitas 

maupun kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, hal tersebut 

tidak sepenuhnya benar. Desa, meskipun dengan segala keterbatasannya tetap 

memiliki kelebihan. Di tempat inilah bisa ditemukan keramahan warga, 

ketulusan dalam menolong, serta kereligiusan dalam hubungannya dengan 

Tuhan. Sedangkan kota, di samping segala keunggulan yang dimilikinya, 
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nyatanya juga memiliki kekurangan, yakni tidak aman. Tingkat kriminalitas di 

kota begitu tinggi. Banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana lantaran di 

sana segala sesuatu dinilai dengan uang. Tidak dikenal hidup tolong menolong 

seperti layaknya di desa. Tidak ditemukan kereligiusan beragama yang 

membuat siapa saja merasa hidupnya tenang. Di kota, hidup terasa begitu 

ruwet dan kacau karena semua orang selalu sibuk dengan urusannya masing-

masing. 

Begitu pula masalah pertentangan kaya dan miskin. Pertentangan 

tersebut selalu menempatkan orang miskin dalam posisi yang rendah. 

Kekayaan nyatanya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menentukan 

derajat seseorang. Kekayaan juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan kepribadian maupun kebahagiaan seseorang. Orang yang secara 

ekonomi kaya dianggap memiliki kepribadian yang baik dan dianggap sudah 

pasti bahagia karena kemampuannya memenuhi semua kebutuhan hidupnya 

tersebut. Hal yang sebaliknya terjadi pada orang miskin. Orang yang miskin 

dianggap memiliki kepribadian yang buruk dan sudah tentu hidupnya tidak 

bahagia karena kondisi ekonomi yang kurang mampu tersebut. Padahal, hal 

tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak ditemukan orang yang miskin, 

namun memiliki tingkah laku yang baik, tidak menghalalkan segala cara untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki kehidupan yang bahagia 

karena menjalani kehidupannya dengan kejujuran, keiklasan, serta kesabaran. 

Begitupun, sering pula ditemui orang kaya yang memiliki tingkah laku buruk 

karena ia merasa bisa membeli segala sesuatu dengan kekayaannya tersebut. 

Sesungguhnya, kekayaan tidak lantas menjamin segalanya. Pada dasarnya, 
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kekayaan tidak hanya mengacu kekayaan secara materi saja. Akan tetapi, 

kekayaan juga bisa diartikan kaya secara batin atau hati. Namun, kekayaan 

secara materi tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan hati. Bahwa 

seseorang yang kaya belum tentu pula memiliki kekayaan hati. Ataupun, 

orang yang secara ekonomi miskin belum tentu pula tidak memiliki kekayaan 

hati.  

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan agar jangan menilai sesuatu 

hanya dari penampilan luar saja. Karena sesungguhnya, penampilan luar tidak 

lantas menjamin segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Contoh yang 

paling kecil adalah buah Durian dan buah Kedondong. Bila dilihat dari 

penampilan luarnya, terlihat bahwa buah Durian memiliki kulit yang runcing 

dan tajam-tajam. Bila tidak berhati-hati ketika mengupasnya, maka kullitnya 

yang runcing tersebut dapat melukai siapa saja. Berbeda dengan buah 

Kedondong. Dari penampilan luarnya, buah Kedondong memiliki kulit yang 

halus dan mulus. Orang tidak perlu susah payah ketika mengupasnya. Namun 

bila sudah melihat isi yang ada di dalamnya, terlihat bahwa buah Durian 

memiliki daging yang lebih halus bila dibanding dengan buah Kedondong. 

Dari hal tersebut tampak bahwa sesuatu yang nampak dari luar tidak lantas 

menjamin segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena hal inilah, tidak heran 

apabila sebagian orang mengatakan bahwa “Penampilan luar itu menipu”. Hal 

tersebut telah terbukti pada buah Durian dan buah Kedondong tersebut. 

Begitupun, seseorang yang dari penampilan luarnya kelihatan berkelas serta 

dengan barang-barang yang mahal pula, belum tentu dia memiliki kepribadian 

yang seistimewa penampilannya. Manusia tidak boleh menilai orang lain 
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hanya berdasarkan sesuatu yang terlihat oleh mata saja. Tidak jarang ditemui, 

sesuatu yang nampak indah oleh mata belum tentu hal tersebut baik.  

Novel KCYZ yang diakhiri dengan rencana pernikahan Yusuf dan 

Zulaikha menunjukkan isyarat bahwa semua manusia sesungguhnya memiliki 

kedudukan yang sama. Entah berasal dari desa atau kota, entah kaya atau 

miskin, tidak ada yang berbeda. Mereka semua sama, makhluk ciptaan-Nya.  

Tuhan yang merupakan pencipta manusia juga tidak pernah membeda-

bedakan makhluk-Nya. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan-Nya. Pada dasarnya, mereka diciptakan dengan cara yang sama, 

yakni dari segumpal tanah yang diberi nyawa. Yang membedakan manusia di 

hadapan-Nya hanyalah kadar keimanan dan ketakwaan seseorang. Hal tersebut 

dipertegas dengan salah satu surat dalam Alquran yang berbunyi demikian: 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-
orang yang khusuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan 
diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang 
yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 
kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari 
yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui 
batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya. 
Mereka itulah yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga 
firdaus. Mereka kekal di dalamnya (Al-Mu’Minun, 1-11). 

 

Ayat-ayat yang terdapat dalam Surat Al-Mu’Minun di atas menjelaskan pada 

manusia bahwa bukan kekayaan ataupun wajah mereka yang pada akhirnya 

nanti mengantarkan manusia ke surga firadaus-Nya. Akan tetapi tingkat 

keimanan dan ketakwaan seseorang. Orang-orang yang beriman dieksplisitkan 

lagi dengan orang-orang yang khusuk dalam salatnya. Selain itu, ibadah salat 

juga disebutkan lagi di akhir ayat, yang nukilannya berbunyi “.... dan orang-
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orang yang memelihara shalatnya”. Hal tersebut menunjukkan betapa 

pentingnya ibadah salat. Sesungguhnya, salat merupakan tiang agama. Salat 

juga merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh-Nya di akhirat 

kelak. Dari sinilah terlihat pesan yang hendak disampaikan pengarang.  

Melalui novel KCYZ pengarang seakan hendak mengajak manusia 

kembali ke jalan-Nya, yakni dengan cara kembali beribadah kepada-Nya. 

Selama ini, manusia sering kali melupakan ibadah kepada Tuhannya karena 

terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Manusia telah melupakan Tuhannya 

dan baru kembali mengingat-Nya apabila mereka mendapat musibah. Hal 

tersebut tampak dari kutipan di bawah ini. 

Detik itu juga air mata Zulaikha kembali menetes. Dzat yang 
selama ini jarang disebutnya kembali menelusuk ke bawah sadarnya. 
Ya, Zulaikha gadis kota yang kecantikannya setinggi langit selama 
ini telah melupakan Tuhannya. Dia lupa Allah-nya. Dia lupa bahwa 
dia hanyalah seorang manusia yang tidak bisa memberi hidup dan 
menolak mautnya sendiri, sebab hanyalah Allah yang bisa 
memberinya (hal. 69). 

 
... Maka demikianlah anak manusia: ketika dia tersesat dalam 

kebimbangan, kebingungan, dan kesedihan, serta-merta dia kembali 
ingat Tuhannya. Kembali mengadukan nasib-nya kepada Yang Maha 
Kuasa (hal. 70). 

 
Zulaikha hanya contoh kecil manusia yang telah melupakan Tuhan dan 

kembali mengingat-Nya setelah terkena musibah. Pada dasarnya, memang 

seperti inilah kecenderungan manusia. Terlalu disibukkan dengan urusan 

dunianya sehingga melupakan urusan akhiratnya. Mereka baru kembali 

mengingat-Nya setelah terkena musibah. Karena musibah tersebut manusia 

baru menyadari kelemahan diri, sehingga membutuhkan Tuhan sebagai tempat 

meminta pertolongan. Kecenderungan seperti inilah yang ingin diluruskan 

oleh pengarang. Pengarang hendak mengajak para pembaca untuk selalu 
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beribadah kepada-Nya tanpa mengenal kondisi. Entah sedang terkena musibah 

ataupun sedang bahagia, manusia wajib beribadah kepada-Nya. Salah satunya 

adalah dengan melaksanakan salat. Dalam agama Islam, salat merupakan 

ibadah yang diwajibkan oleh-Nya. Apabila tidak dilaksanakan, maka mereka 

akan berdosa. Keutamaan melaksanakan salat disebutkan beberapa kali dalam 

novel KCYZ. Salah satunya adalah dalam kutipan berikut ini. 

… di tengah-tengah memerankan diri sebagai seorang ayah sekaligus 
seorang ibu bagi Yusuf, Ya’kub tak pernah lupa memberikan pengajaran 
tentang pentingnya mencintai Allah Swt. sebagai puncak dari segala 
cinta dengan cara biasa dan amat sederhana… Pengajaran seperti ini 
telah diberikannya sejak Yusuf kecil… Ya’kub ingin Yusuf bisa 
mencintai al-Qur’an sejak kecil… Ingin pula agar shalat menjadi cara 
berpengharapan kepada Allah. Ingin pula agar puasa menjadi cara untuk 
mencintai Allah (hal. 19-20). 

 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa salat merupakan cara berpengharapan 

kepada Allah (Tuhan). Berpengharapan yang dimaksud adalah cara meminta 

pertolongan kepada Tuhan. Kebiasaan Yusuf yang selalu membiasakan salat 

sejak kecil juga membawa hikmah tersendiri untuknya. Ketika sedang terkena 

musibah, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepadanya berupa jalan 

keluar ataupun kemudahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Inilah 

pentingnya salat, selain merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di 

akhirat, salat juga menjadikan manusia selalu mendapatkan pertolongan dari-

Nya ketika sedang menghadapi kesulitan hidup. 

Melalui ajakan agar selalu beribadah kepada-Nya tersebut pengarang 

juga ingin mengajak manusia agar dapat menyeimbangkan kehidupan dunia 

dan akhirat. Tuhan tidak melarang manusia untuk melaksanakan urusan-

urusan duniawi mereka. Namun, hal tersebut tidak boleh berlebihan sehingga 
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menjadikan manusia melupakan urusan akhiratnya. Seperti yang tercantum 

dalam Alquran Surat Asy-Syūrā ayat 20 berikut ini. 

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 
Tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki 
keuntungan di dunia Kami Berikan kepadanya sebagian dari 
keuntungan di dunia dan tidak ada suatu bagian pun di akhirat (QS 
Asy-Syūrā: 20). 

 
Melalui ayat di atas terlihat bahwa apabila manusia lebih mementingkan 

kehidupan akhiratnya, maka kehidupan duniawinya juga akan dapat dipenuhi. 

Namun, bila manusia lebih mementingkan kehidupan duniawinya, maka 

kehidupan akhiratnya akan terlupakan. Padahal, kehidupan dunia merupakan 

kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan akhirat merupakan 

kehidupan yang kekal. Oleh sebab itulah, maka manusia harus lebih 

mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Namun, 

bukan berarti hal tersebut lalu diartikan sebagai perintah untuk tidak 

melaksanakan urusan duniawinya. Tuhan juga tidak menyukai seseorang yang 

hanya mengurusi kehidupan akhiratnya saja, sehingga melupakan urusan-

urusannya di dunia. Yang disukai oleh Tuhan adalah ketika manusia bisa 

menyeimbangkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Dengan 

menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya, maka 

kehidupan manusia pun akan lebih seimbang. Manusia bisa berinteraksi 

dengan sesamanya sekaligus tidak melupakan urusan ibadahnya dengan 

Tuhan.  

 
B. Sisi Profetik dalam Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Novel KCYZ merupakan novel keagamaan yang mengandung unsur 

religiusitas. Selain terdapat dalam simbol-simbol yang ada di dalamnya, unsur 
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religiusitas novel ini juga terkandung dalam sisi profetik (semangat profetik). 

Semangat profetik merupakan tempat bertemunya dimensi sosial dan dimensi 

transendental di dalam penciptaan karya sastra. Dimensi sosial menunjuk pada 

kehidupan kemanusiaan yang masih bersifat profan, sedangkan dimensi 

transendental berhubungan dengan kehidupan yang lebih tinggi dan gaib, 

yakni berhubungan dengan Tuhan. Dimensi yang kedua ini memberikan 

kedalaman pada suatu karya, sehingga menjadikan karya tersebut mengandung 

nilai-nilai religius dan bersifat vertikal atau meninggi (Abdul Hadi W. M., 

2004:1). Dalam novel KCYZ, baik dimensi sosial maupun dimensi 

transendental terlihat melalui jalinan peristiwa yang terdapat di dalam novel. 

Oleh sebab itu, analisis semangat profetik dalam novel ini akan difokuskan 

pada jalinan peristiwa tersebut. 

1. Dimensi Sosial 

a. Mementingkan Kehidupan Dunia 

Kehidupan dunia memang penuh warna dan menawarkan beragam 

kesenangan. Kesenangan-kesenangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri, 

sehingga menyebabkan manusia terlena dan terpedaya. Padahal, kehidupan 

dunia merupakan kehidupan yang sifatnya sementara. Segala sesuatu yang 

terdapat di dalamnya, termasuk beragam kesenangan yang ada, tidak ada 

satupun yang bersifat kekal. Semuanya merupakan kesenangan yang semu 

dan pada akhirnya pasti berakhir. Hanya menunggu ketetapan-Nya terjadi. 

Meski begitu, tidak sedikit manusia yang tidak menyadarinya. Atau, ada 

pula manusia yang mengetahui kesemuan dunia, namun mereka telah silau 

dengan segala kenikmatan yang ada. Hal ini menjadikan manusia begitu 
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memfokuskan kehidupan keduniawiannya. Banyak hal yang dapat 

digunakan sebagai bukti. Melupakan ibadah kepada-Nya merupakan 

kecenderungan yang sering ditemui pada manusia. Entah karena malas 

ataupun sibuk bekerja. Dalam novel KCYZ digambarkan bahwa Umar yang 

sedang meneruskan pendidikan di sebuah perguruan tinggi di kota seringkali 

melupakan kewajibannya menjalankan salat. Letak kostnya yang berada di 

jantung kota menjadi penyebab ketidaktaatan Umar dalam menjalankan 

ibadah salat. 

... Jangankan tahajud, shalat wajib saja terkadang dia lupa atau 
sengaja melupakan diri. Di kostnya, di jantung kota, shalat seringkali 
menjadi kewajiban yang terlupa (hal. 28-29). 

 
Melalui kutipan di atas terlihat bahwa Umar sering meninggalkan ibadah 

salat. Entah karena lupa mengerjakannya, atau memang sengaja melupakan 

diri. Padahal, Umar mengetahui bahwa ibadah tersebut merupakan ibadah 

yang wajib dilaksanakan. Hal ini dipertegas dengan frasa ‘shalat seringkali 

menjadi kewajiban yang terlupa’ yang terletak di akhir paragraf. Hanya saja, 

ibadah yang wajib dilaksanakan tersebut pada akhirnya menjadi kewajiban 

yang terlupakan karena Umar terlalu sibuk dengan urusan-urusannya. 

Terlebih lagi, kost Umar terletak di jantung kota yang penuh dengan segala 

keramaian. 

... Gambaran Umar tentang kehidupan kota, membuat Yusuf 
membayangkan tentang gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang 
berlalu lalang... Juga tentang musik, bisokop, pentas seni, politik, dan 
lain sebagainya (hal. 74). 

 
... Orang-orang yang berlalu-lalang menuju impiannya masing-

masing, deru mesin-mesin kendaraan... Inilah kehidupan kota... (hal. 
366). 
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Kota dengan segala fasilitasnya yang menawarkan beragam kesenangan dan 

keramaian, seperti gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang berlalu-lalang, 

musik, bisokop, pentas seni, dan lain sebagainya tentu saja menjadikan 

Umar mengabaikan ibadah salat karena menganggapnya tidak penting bila 

dibanding hal-hal tersebut. 

Bukan hanya rasa malas, kesibukan manusia bekerja seringkali juga 

menjadi penyebab manusia melupakan ibadahnya pada Tuhan. Tidak sedikit 

pula manusia yang jarang pergi ke masjid karena mereka terlalu sibuk 

dengan pekerjaannya. Masjid merupakan rumah Allah. Di tempat inilah 

syiar kegiatan agama berlangsung. Banyak kegiatan-kegiatan agama yang 

bisa ditemukan sekaligus diikuti. Namun, pergi ke masjid dirasakan tidak 

begitu penting lagi bagi manusia apabila dibandingkan urusan pekerjaannya. 

Padahal, jarak rumah mereka dengan masjid berdekatan.  

“Bapak sendiri bekerja di mana?” 
“O, saya ada di perusahaan ekspor-impor. Kantor saya lumayan 

jauh dari sini. Tetapi rumah saya lumayan dekat dari sini?” 
“Begitu ya? Di mana rumah Bapak?” 
Lalu lelaki tua itu menyebut alamatnya. 
Mendengar hal itu, Yusuf bertanya, “Tidak terlalu jauh memang. 

Kalau berjalan kurang lebih membutuhkan waktu lima belas menit. 
Pasti Bapak sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Bapak, sehingga 
dalam waktu sebulan ini baru dua kali ini saya lihat Bapak pergi ke 
masjid ini”. 

Jika Yusuf melihat rona wajah lelaki itu, dia akan tahu betapa 
malunya lelaki itu.... (hal. 408-409). 

 
Percakapan di atas terjadi antara Yusuf dan seorang laki-laki tua bernama 

Ahsin Wijaya. Kronologis peristiwa di atas terjadi ketika Ahsin selesai 

melaksanakan salat Ashar di sebuah masjid tempat Yusuf bekerja sebagai 

muadzin. Kebetulan saat itu Yusuf sedang melakukan pekerjaannya yang 

lain, yakni menjadi tukang semir sepatu para jamaah masjid. Ahsin 
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merupakan salah satu jamaah yang memanfaatkan jasa semir Yusuf. 

Terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Dari percakapan tersebut, 

Yusuf mengetahui bahwa rumah laki-laki itu berada di dekat masjid. Bila 

berjalan kaki hanya memerlukan waktu kurang lebih lima belas menit. 

Namun, selama satu bulan Yusuf tinggal di masjid tersebut, baru dua kali 

dia bertemu Ahsin. Kesibukannya bekerja di perusahaan ekspor-impor 

menjadikan Ahsin tidak mempunyai waktu luang untuk pergi ke masjid. 

Padahal, banyak kegiatan agama yang dapat diikutinya. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan tersebut bisa menjadi solusi permasalahan Ahsin tentang agama. 

Salah satunya adalah dialog keagamaan yang diasuh Yusuf bersama para 

pemuda di sekitar masjid. Melalui dialog keagamaan inilah, Ahsin mendapat 

penjelasan tentang permasalah cinta Zulaikha. Yusuf menjelaskan secara 

jelas pandangan Islam tentang perasaan cinta manusia.  

Ibadah salat yang sering dilupakan manusia sesungguhnya merupakan 

ibadah yang paling utama bagi umat muslim. Ibadah inilah yang pertama 

kali akan dihisab di akhirat kelak. Dalam rukun Islam, ibadah salat 

menempati tingkatan kedua setelah pelafalan dua kalimat syahadat, yakni 

kesaksian bahwa “Tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad SAW 

merupakan utusan Allah”. Dua kalimat syahadat tersebut merupakan 

pernyataan atau bukti  seseorang telah beragama Islam. Setelah pernyataan 

dua kalimat syahadat tersebut, manusia diwajibkan menjalankan ibadah 

salat. Sesudah menjalankan ibadah salat baru diperintahkan menjalankan 

ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa, zakat, dan naik haji bagi yang 

mampu. Dari sini terlihat keutamaan ibadah salat. Bila dibanding ibadah-
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ibadah yang lain, ibadah salat merupakan ibadah yang pertama kali 

diperintahkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan ketika seseorang menyatakan 

kemantapannya masuk Islam. Dalam Alquran surat Al Baqarah juga 

dijelaskan tentang kewajiban menjalankan ibadah salat. 

Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-
orang yang rukuk (Ayat 43). 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. 
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusuk, (Ayat 45). 
 

Melalui ayat-ayat di atas terlihat bahwa Allah telah memerintahkan beberapa 

hal kepada manusia, salah satunya adalah menunaikan ibadah salat. Bahkan, 

ketika meminta pertolongan kepada-Nya juga diperintahkan melalui salat. 

Salat sesungguhnya merupakan tiang agama. Dengan menjalankan ibadah 

salat berarti tiang agama telah ditegakkan. Dari sini terlihat pentingnya salat 

bagi agama Islam. Namun sayangnya, banyak manusia yang dengan sengaja 

melupakan ibadah salat karena lebih mementingkan kesibukan mereka 

bekerja ataupun urusan-urusan duniawi lainnya. Ibadah salat menjadi 

kewajiban yang tidak penting lagi untuk dilaksanakan karena 

kepentingannya berada di bawah kepentingan-kepentingan ataupun urusan-

urusan manusia di dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia lebih 

cenderung mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan 

akhiratnya. 

Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal, abadi. Begitupun 

segala kesenanangan atau kenikmatan yang terdapat di dalamnnya. Segala 

kesenangan yang terdapat di sana tidak bisa dibandingkan dengan segala 

kesenangan yang terdapat di dunia ini. Kesenangan yang bersifat abadi tentu 
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saja tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan yang sifatnya hanya 

sementara. Ketika di akhirat, manusia akan hidup selamanya dan tidak 

mengenal musnah. Dalam pepatah Jawa, kehidupan dunia sering diibaratkan 

dengan mampir ngombe (menumpang minum), yakni sebuah kegiatan yang 

dilakukan hanya sejenak saja ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Bila 

kehidupan di dunia diibaratkan dengan mampir ngombe, maka perjalanan 

jauh tersebut merupakan perumpamaan kehidupan akhirat. Dari 

perumpamaan ini bisa dibandingkan rentang waktu yang terjadi antara 

kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang satu terjadi hanya dalam 

rentang waktu yang sejenak, sedangkan kehidupan yang satunya 

membutuhkan waktu yang sangat panjang karena diibaratkan dengan 

perjalanan jauh. 

Walaupun begitu, bukan berarti manusia harus melupakan kehidupan 

dunia mereka hanya karena mementingkan kehidupan akhiratnya. Tuhan 

sesungguhnya juga tidak menyukai tindakan yang demikian. Yang disukai 

Tuhan adalah ketika manusia dapat menyeimbangkan kehidupan duniawi 

dengan kehidupan akhiratnya. Ataupun, mementingkan kehidupan 

akhiratnya, namun tidak mengabaikan urusan-urusannya di dunia. 

Sesungguhnya, kehidupan manusia di dunia juga mendukung kehidupannya 

di akhirat. Begitupun sebaliknya, cara manusia memaknai kehidupan 

akhiratnya juga memberi pengaruh pada cara manusia menjalani kehidupan 

mereka di dunia. Hanya saja, terdapat perbedaan di dalam pementingannya 

(hal yang diprioritaskan). Kepentingan akhirat harus terlebih dahulu 

didahulukan daripada kepentingan duniawi. Hal ini dipertegas dengan salah 
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satu ayat dalam Alquran. 

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 
Tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki 
keuntungan di dunia Kami Berikan kepadanya sebagian dari 
keuntungan di dunia dan tidak ada suatu bagian pun di akhirat (QS 
Asy-Syūrā: 20). 

 
Melalui ayat tersebut terlihat bahwa apabila seseorang lebih 

mementingkan kehidupan akhiratnya, maka Tuhan akan menambah 

keuntungan baginya. Akan tetapi, bila manusia lebih mementingkan 

kehidupan duniawinya, Tuhan hanya akan memberikan setengah saja dari 

kesenangan yang ada di dunia dan orang tersebut tidak akan mendapatkan 

kesenangan di akhirat sama sekali. Hal ini juga berarti bahwa apabila 

seseorang lebih mementingkan kehidupan akhiratnya, maka kehidupan 

duniawinya juga akan terpenuhi. Namun sebaliknya, apabila seseorang lebih 

mementingkan kehidupan duniawinya, maka kehidupan akhiratnya tidak 

akan terpenuhi sama sekali. Kehidupan akhiratnya akan terabaikan. 

 ... Jangankan tahajud, shalat wajib saja terkadang dia lupa atau 
sengaja melupakan diri. Di kostnya, di jantung kota, shalat seringkali 
menjadi kewajiban yang terlupa (hal. 28-29). 

 
... Gambaran Umar tentang kehidupan kota, membuat Yusuf 

membayangkan tentang gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang 
berlalu lalang... Juga tentang musik, bisokop, pentas seni, politik, dan 
lain sebagainya (hal. 74). 

 
... Orang-orang yang berlalu-lalang menuju impiannya masing-

masing, deru mesin-mesin kendaraan... Inilah kehidupan kota... (hal. 
366). 

 
Umar merupakan contoh manusia yang telah terlena dengan segala 

kesenangan dan kenikmatan yang terdapat di dunia. Kostnya yang terletak di 

jantung kota yang penuh dengan segala keramaain dan kesenangan, seperti 

bioskop, musik, pentas seni, dan lain sebagainya tentu saja menjadikan 



 93 

Umar melupakan ibadahnya. Umar lebih memilih menikmati semua 

kesenangan yang ada di dunia daripada menjalankan ibadah salat. Semua 

kesenangan yang sifatnya semu tersebut lebih menarik bagi Umar daripada 

kehidupan akhiratnya. Padahal, kehidupan akhirat bersifat kekal. Di tempat 

ini, terdapat dua tempat yang akan dihuni manusia selamanya, yakni surga 

dan neraka. Untuk menentukan di tempat mana mereka akan tinggal, semua 

perbuatan manusia di dunia ini yang dijadikan penentu. Yang lebih 

mementingkan urusan duniawi, sehingga melupakan ibadahnya pada Tuhan 

tentu saja akan mendapat balasan sesuai perbuatannya di dunia tersebut. 

Sedangkan manusia yang tidak melupakan amal ibadahnya kepada Tuhan 

tentu akan mendapat balasan kebaikan berupa surga firdaus-Nya. Sebuah 

tempat yang konon katanya sangat indah dan dipenuhi dengan beragam 

kesenangan yang lebih indah dari segala kesenangan yang bisa diperoleh 

manusia ketika di dunia. Segala kesenangan yang bersifat kekal. 

 
b. Menghalalkan Segala Cara 

1) Siasat atau Cara Mewujudkan Keinginan 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak keinginan. 

Apabila salah satu keinginannya telah tercapai, mereka menginginkan 

hal yang lain. Hal ini akan terus berlanjut seiring kebutuhan manusia 

yang terus bertambah pula. Keinginan manusia tidak akan berhenti 

sebelum kebutuhannya mencapai titik klimaks. Padahal, kebutuhan 

manusia tidak akan pernah mengalami titik klimaks sampai akhirnya 

mereka meninggal. Begitupun hal-hal yang diinginkan manusia, justru 
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akan terus bertambah seiring kebutuhan manusia yang terus meningkat 

pula. Akibatnya, beragam cara pun dilakukan untuk memenuhi semua 

keinginannya tersebut.  

Seringkali ditemui seseorang yang mempunyai begitu banyak cara 

hanya demi mendapatkan suatu hal yang diinginkannya. Apabila satu 

cara tidak berhasil, masih terdapat siasat yang lain. Semua cara tersebut 

mempunyai tujuan yang sama, yakni tercapainya hal yang diinginkan. 

Dalam novel KCYZ diceritakan bahwa Atikah, yang merupakan 

tetangga dekat Yusuf telah lama mencintai Yusuf. Perasaan cintanya 

tersebut menjadikan Atikah ingin memiliki Yusuf. Terlebih lagi, ketika 

dia mengetahui bahwa Zulaikha telah menyatakan perasaan cintanya 

pada Yusuf. Atikah bersama ibunya lalu melakukan beragam cara agar 

keinginan meluluhkan hati Yusuf segera tercapai.  

Adalah ibu Atikah, yang sejak dia menemukan cara untuk 
meluluhkan hati Yusuf, segera menjalankan siasat-siasatnya. 
Hampir setiap hari, kalau tidak pagi ya sore hari, dia datang ke 
rumah Yusuf dengan membawa makanan ataupun barang-barang. 
Pertama kali dia datang ke rumah Yusuf, dia menemui ayah Yusuf 
untuk sekedar menyerahkan sebagian dari makanan yang hari itu 
telah dia masak … (hal. 272). 

 
Hari berikutnya, Ibu Atikah membawa sepuluh kilogram beras 

IR 64 untuk diberikan kepada Yusuf… 
… 
Dan pada hari berikutnya, sang ibu membawa dua potong 

pakaian baru untuk diberikan kepada Yusuf... Ya’kub tidak kuasa 
menolak pemberian itu.... Dia mulai bisa membaca maksud dan 
tujuan ibu Atikah (hal. 273).  

 
Dari kutipan di atas terlihat beragam siasat yang telah dilakukan 

ibu Atikah untuk membantu mewujudkan keinginan putrinya 

meluluhkan hati Yusuf. Hal pertama yang dilakukannya adalah 
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mengirimkan makanan, beras, dan pakaian ke rumah Yusuf. Dengan 

cara-cara tersebut, si ibu berharap hati Yusuf akan semakin mudah 

diluluhkan. Tidak hanya si ibu saja yang berusaha meluluhkan hati 

Yusuf. “Atikah sendiri sering datang ke rumah dengan alasan yang 

nyata-nyata dibuat-buat (hal. 276)”. Tingkah laku ibu dan anak tersebut 

semakin lama semakin tidak terkendali. Si ibu sering menyebarkan berita 

yang tidak benar tentang hubungan Atikah dan Yusuf. Awalnya dia 

menyebarkan berita ke tengah-tengah warga bahwa Atikah dan Yusuf 

sudah menjadi sepasang kekasih. Setelah itu, si ibu menyebarkan berita 

bahwa Atikah dan Yusuf akan segera bertunangan. 

Sang ibu semakin lama semakin bicara yang tidak karuan saja 
tentang putrinya dan Yusuf. Dia meneriakkan pada warga bahwa 
sebentar lagi Yusuf dan Atikah akan terikat janji yang suci. Mereka 
akan segera berjodoh. Mereka akan segera bertunangan (hal. 278).  

 
Semua cara tersebut digunakan Atikah dan ibunya untuk meluluhkan 

hati Yusuf. Namun bukannya luluh, Yusuf justru risih dengan perbuatan-

perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Terlebih lagi, ketika berita 

yang tidak benar tentangnya beredar di kalangan warga Telagasari. 

Berita-berita tersebut menjadikan ketenangan hidup Yusuf dan ayahnya 

terganggu.  

Bukan hanya Atikah yang digambarkan melakukan beragam cara 

agar keinginannya tercapai. Dalam novel KCYZ digambarkan juga 

bahwa Tom, laki-laki yang hendak dijodohkan dengan Zulaikha 

melakukan banyak cara untuk mendapatkan cinta Zulaikha. Awalnya 

Tom mendatangi rumah Zulaikha sesering mungkin dan membawa oleh-

oleh untuknya. Kedatangannya yang pertama, Tom membawa mawar 
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merah yang sangat harum. Setelah itu, berturut-turut dia membawa 

perhiasan serta gaun-gaun yang indah.  

Sejak diperkenalkan dengan Zulaikha, Tom memiliki kebiasaan 
baru. Sudah lima kali dia datang berkunjung. Dia membawa oleh-
oleh untuk diberikannya kepada Zulaikha. yang pertama dia datang 
membawa mawar merah yang disemprot dengan minyak yang 
paling harum dan paling mahal harganya. Yang kedua sampai ke 
lima dia membawa perhiasan dan gaun-gaun yang indah. Tidak 
puas dengan itu, sudah sepuluh kali lebih dia menghubungi 
Zulaikha melalui HP-nya... (hal. 325-326). 

 
Ketika cara-cara tersebut belum juga membuahkan hasil, Tom lalu 

meminta pada inang Zulaikha untuk dikenalkan pada sahabat-sahabat 

Zulaikha. Melalui sahabat-sahabat Zulaikha inilah, dia berupaya 

meluluhkan hati Zulaikha.  

Tom mengajak Rindu, Intan, dan Dewi makan di restoran yang 
mewah. Seumur-umur, ketiga gadis itu baru kali ini makan di 
tempat mewah seperti itu. Gratis lagi (hal. 328). 
 

Rindu, Intan, dan Dewi merupakan sahabat Zulaikha di kampus. Mereka 

pula yang bersama Zulaikha ketika sedang melaksanakan tugas KKN di 

desa Telagasari. Melalui ketiga gadis inilah, Tom berupaya meluluhkan 

hati Zulaikha. Tom mengajak ketiganya makan di restoran yang mahal. 

Sebagai mahasiswi yang belum bekerja, tentu saja mereka sangat 

bahagia diajak ke restoran mahal seperti itu. Apalagi, belum pernah 

sekalipun mereka ke sana. Dengan bersikap baik terhadap sahabat-

sahabatnya, Tom mengira bisa  meluluhkan hati Zulaikha. Namun 

nyatanya, hati Zulaikha sama sekali tidak berubah dari kecintaannya 

terhadap Yusuf. Ia tidak tergoda sedikit pun ketika para sahabatnya 

memuji Tom sebagai laki-laki yang tampan dan juga kaya.  
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2) Tujuan Menghalalkan Segala Cara 

Keinginan yang telah mencapai puncaknya, namun tidak segera 

terwujud terkadang menjadikan manusia gelap mata. Manusia seakan 

tidak peduli lagi dengan keadaan di sekelilingnya, termasuk pula harga 

dirinya. Yang dipedulikannya hanyalah cara mencapai keinginannnya. 

Akibatnya, tujuan menghalalkan segala cara pun sering ditemui. Mereka 

seakan tidak peduli perbuatan-perbuatannya tersebut baik atau buruk. 

Yang ada di pikirannya hanyalah keinginannya segera terwujud.  

“Aku tidak tahan lagi, Yusuf. Engkau harus menciumku malam 
ini...!” pekik Atikah tertahan. 

.... 
“Sadarlah, wahai Atikah. Bertobatlah. Usir iblis yang ada di 

hatimu. Pergilah dan ambillah air wudhu....” 
.... 
“Yusuf, peluklah aku sekali saja. Setelah itu, aku tidak peduli 

lagi apakah engkau mencintaiku atau tidak” (hal. 279-280). 
 

Keinginan untuk memiliki Yusuf yang telah sedemikian besar, namun 

tidak segera terwujud menjadikan Atikah melakukan cara-cara yang 

tidak sopan demi mendapatkan cintanya. Dia rela mengorbankan harga 

dirinya sebagai seorang perempuan dengan cara mendatangi rumah 

Yusuf ketika malam, bahkan memaksa Yusuf untuk memeluk dan 

menciumnya. Perasaan cinta yang terlalu dalam, namun tidak 

mendapatkan balasan menjadikan Atikah gelap mata. Dia melupakan 

sopan santunnya sebagai seorang gadis yang seharusnya menjaga 

kehormatan dan tidak seharusnya meminta seorang pemuda untuk 

mencium dan memeluknya hanya karena ingin menjadi kekasih pemuda 

tersebut. Atikah telah dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga tidak 
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menyadari bahwa tindakannya tersebut keliru.  

Bukan hanya melakukan cara-cara tidak sopan yang 

mempertaruhkan harga diri, manusia juga melakukan cara-cara licik 

ketika keinginannya tidak segera terwujud. Dalam novel KCYZ, hal 

tersebut terlihat dalam diri Tom.  

“Awas kau Zulaikha. Jika kau tidak bisa aku dapatkan, akan 
kubuat kau menderita!!” Tiba-tiba Tom merasa cemburu dengan 
pemuda kampung itu. Namanya Yusuf... Tom cemburu kepada 
Yusuf. Lebih dari itu, dia juga marah kepada pemuda itu. 
Bagaimana bisa pemuda kampung dan udik seperti Yusuf 
mengalahkannya sebagai pemuda kota dan terdidik? Bagaimana 
bisa Zulaikha tergila-gila kepada Yusuf dan sedikit pun tidak mau 
menyapa hati Tom? (hal. 346-347). 

 
Menyadari Zulaikha lebih memilih Yusuf, Tom pun merencanakan akal 

licik untuk mendapatkannya. Ia berencana membuat Zulaikha menderita, 

jika tetap tidak bisa mendapatkan cintanya. Keinginan untuk 

mendapatkan cinta Zulaikha sudah demikian besarnya, sehingga Tom 

tidak lagi mempedulikan bahwa tindakannya tersebut keliru. 

Beragam tindakan yang telah dilakukan oleh Atikah maupun Tom 

demi mewujudkan keinginan mereka menunjukkan kecenderungan 

manusia menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang  

diinginkannya. Cara-cara tidak sopan ataupun merugikan orang lain 

dianggap wajar, demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Manusia 

telah terbutakan oleh keinginan-keinginannya, sehingga tidak lagi 

mempedulikan tindakan-tindakan yang telah dilakukan tersebut salah 

ataupun merugikan orang lain. Mewujudkan sesuatu yang menjadi 

keinginannya dirasa lebih penting daripada memikirkan cara-cara yang 

digunakannya tersebut sesuai kaidah agama atau tidak. Manusia tidak 
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menyadari bahwa segala perbuatannya di dunia ada yang 

memperhatikan. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu memperhatikan 

segala sesuatu yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Perbuatan 

manusia sekecil apapun pasti tidak akan pernah lepas dari perhatian-Nya. 

Semua perbuatan tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawabannya 

kelak di akhirat. 

 
2. Dimensi Transendental 

a. Kesadaran Manusia Sebagai Makhluk Lemah 

1) Kesombongan Manusia 

Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya agar mereka tunduk 

pada-Nya. Banyak kenikmatan ataupun kesenangan yang terdapat di 

sana. Untuk itulah, Tuhan juga menciptakan manusia sebagai salah satu 

isi bumi. Bila dibanding makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang lain, 

manusia merupakan mahkluk yang paling sempurna. Selain dilengkapi 

dengan akal, manusia juga memiliki cipta, rasa, dan karsa, sehingga 

mampu membedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Selain hal-hal 

tersebut, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain pun Tuhan 

juga masih memberikan keistimewaan masing-masing. Entah itu berupa 

kecantikan atau ketampanan, kecerdasan, kekayaan, keahlian khusus, 

dan lain sebagainya. Segala keistimewaan yang telah diberikan Tuhan 

kepada manusia seharusnya membuat mereka lebih bersyukur. Dengan 

keistimewaan tersebut, mereka memiliki suatu kelebihan bila 

dibandingkan manusia yang lainnya. Namun, seringkali kelebihan yang 
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mereka miliki justru menjadikan manusia sombong. Mereka tidak 

menyadari bahwa di atas semua kelebihan tersebut terdapat kekuatan 

yang jauh lebih besar. Akibatnya, keberadaan Tuhan pun mereka 

lupakan karena kesombongannya tersebut. 

...Zulaikha gadis kota yang kecantikannya setinggi langit 
selama ini telah melupakan Tuhannya. Dia lupa Allah-nya. Dia 
lupa bahwa dia hanyalah seorang manusia yang tidak bisa memberi 
hidup dan menolak mautnya sendiri... (hal. 69). 

 
Selain terlahir sebagai putri tunggal pengusaha kaya raya di kota, 

Zulaikha juga diberi kelebihan oleh Tuhan berupa wajah yang sangat 

cantik. Banyak laki-laki yang telah jatuh hati padanya karena 

kecantikannya tersebut. Namun, bukannya bersyukur dengan kelebihan 

yang telah diberikan Tuhan padanya, Zulaikha justru melupakan 

keberadaan Tuhan. Zulaikha lupa bahwa dia hanyalah manusia biasa 

yang tidak bisa mengatur ataupun menentukan takdir hidupnya sendiri.  

Hal ini dipertegas dengan frasa “Zulaikha gadis kota yang kecantikannya 

setinggi langit” serta frasa “melupakan Tuhannya” yang terletak di awal 

paragraf.  

Kesombongan manusia dengan kelebihan yang mereka miliki juga 

terlihat dari keengganan manusia menjalankan ibadah pada Tuhan. 

Padahal, ibadah merupakan sarana berdialog pada Tuhan. Dalam novel 

KCYZ diceritakan bahwa Umar, satu-satunya pemuda Telagasari yang 

melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi di kota, sering 

melupakan ibadahnya pada Tuhan. Tidak hanya ibadah yang disunahkan 

untuk dilaksanakan, namun ibadah yang diwajibkan untuk semua umat 

muslim juga diabaikannya. 
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... Umar merasa berat sekali. Jangankan tahajud, shalat wajib 
saja terkadang dia lupa atau sengaja melupakan diri… shalat 
seringkali menjadi kewajiban yang terlupa (hal. 28-29). 

 
Melalui kutipan di atas terlihat bahwa Umar merasa berat untuk 

melaksanakan shalat tahajud, yakni salah satu ibadah salat yang 

hukumnya sunah untuk dilaksanakan. Bahkan, ibadah salat yang wajib 

dilaksanakan pun sering pula diabaikannya. Padahal, ibadah salat 

merupakan salah satu sarana berdialog dengan Tuhan. Entah untuk 

sekedar mengingat-Nya ataupun meminta pertolongan kepada-Nya. 

Namun, hal tersebut diabaikan oleh Umar karena menganggapnya tidak 

penting. Hal ini dipertegas dengan frasa “menjadi suatu kewajiban yang 

terlupa”. Sesuatu hal dilupakan pasti karena hal tersebut tidak penting 

lagi, atau dianggap tidak penting. Bila sarana meminta pertolongan pada 

Tuhan saja sudah diabaikan serta dianggap tidak penting oleh manusia, 

hal tersebut mengindikasikan bahwa manusia merasa dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga tidak perlu meminta 

bantuan atau pertolongan dari-Nya. 

 
2) Pengakuan Kebesaran Tuhan 

Cobaan atau musibah yang datang pada manusia, semata-mata 

bukan hanya cara Tuhan untuk mengetahui tingkat keimanan seseorang, 

bahwa seseorang yang mampu melewati suatu cobaan maka dia telah 

naik ke tingkat yang lebih tinggi. Melainkan, hal tersebut juga digunakan 

Tuhan untuk menegur kealpaan manusia karena telah melupakan-Nya. 

Dengan cobaan atau musibah yang datang, Tuhan berusaha 
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mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa mereka hanyalah makhluk 

yang lemah. Kekuatan yang mereka miliki terbatas dan tidak akan 

mampu melawan kekuatan-Nya yang Maha Besar.  

Detik itu juga air mata Zulaikha kembali menetes. Dzat yang 
selama ini jarang disebutnya kembali menelusuk ke bawah 
sadarnya. Ya, Zulaikha gadis kota yang kecantikannya setinggi 
langit selama ini telah melupakan Tuhannya. Dia lupa Allah-nya. 
Dia lupa bahwa dia hanyalah seorang manusia yang tidak bisa 
memberi hidup dan menolak mautnya sendiri, sebab hanyalah 
Allah yang bisa memberinya (hal. 69). 

 
Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa sesungguhnya manusia 

merupakan makhluk lemah yang tidak bisa mengatur takdir hidupnya 

sendiri. Takdir hidup manusia berada di tangan Sang Pemilik Hidup, 

yakni Tuhan. Tuhan yang memberikan manusia hidup dan Dia pula yang 

akan mengambilnya kembali. Segala kelebihan yang dimiliki manusia 

tidak akan mempunyai arti lagi apabila dihadapkan dengan kekuatan 

Tuhan Yang Maha Besar. Manusia baru menyadari kelemahannya 

tersebut ketika mereka mendapat cobaan atau musibah. Ketika dalam 

kondisi yang sulit seperti itulah manusia kembali mengingat-Nya. 

Mereka mengadukan segala kebimbangan, kebingungan, dan 

kesedihannya pada Tuhannya. 

... Maka demikianlah anak manusia: ketika dia tersesat dalam 
kebimbangan, kebingungan, dan kesedihan, serta-merta dia 
kembali ingat Tuhannya. Kembali mengadukan nasib-nya kepada 
Yang Maha Kuasa (hal. 70). 
 
Melalui kutipan di atas terlihat kecenderungan manusia ketika 

mereka mendapat cobaan atau musibah. Manusia akan kembali 

mengingat-Nya ketika mereka mendapat kesulitan. Manusia menyadari 

bahwa segala kesulitan hidup yang sedang menimpanya tersebut tidak 
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bisa mereka selesaikan sendiri. Mereka membutuhkan tempat untuk 

mengadukan segala permasalahan yang dialaminya. Dalam kondisi 

seperti itulah manusia mendatangi Tuhan. Mereka mengadukan nasibnya 

pada Sang Pemilik Hidup. Mereka mengetuk pintu langit-Nya agar 

diberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidup yang sedang 

menimpanya. Mereka mengakui kelemahannya serta mengakui 

kebesaran-Nya. 

Ya, Allah. Hanya engkaulah Dzat Yang Memegang tali nasib 
semua makhluk-Mu. Di sisi-Mu tertulis kebahagiaan dan 
penderitaan semua hamba-Mu. Aku menyembah-Mu bukan karena 
takut akan siksa-Mu dan bukan pula mengharap surga-Mu. Tetapi 
aku menyembah sebab engkau satu-satunya Dzat yang patut untuk 
disembah. 

Engkau melihat apa yang zhahir dan apa yang batin. Ilmu-Mu 
meliputi segala sesuatu. Apa yang telah kukerjakan selama 
hidupku, Engkau mellihat dan menjadi saksi, malaikat-Mu 
mencatat semua perbuatanku. Dan apa yang akan terjadi padaku, 
Engkau pun sudah mengetahui dengan ilmu-Mu. 

Selamatkan aku, ya Rabbi, dari semua godaan yang hina dan 
terkutuk. Tunjukilah jalan kehidupanku, agar dengannya aku 
semakin bisa menggapai cinta-Mu. Lindungilah aku dari 
marabahaya, dan terangi jiwaku dengan cahaya-Mu, sehingga 
dengannya aku bisa melihat jalan mana yang telah Engkau ketahui 
dengan ilmu-Mu (hal. 269-370). 
 

Doa di atas diucapkan Yusuf setelah selesai melaksanakan salat. Ketika 

pertama kali tiba di kota, Yusuf mengalami kebimbangan. Dia bingung 

hendak melangkahkan kaki ke mana. Terlebih, di tempat tersebut Yusuf 

tidak mempunyai sanak famili. Dengan doanya tersebut, Yusuf 

memohon pada Tuhan agar diberikan jalan terbaik dari kebimbangan 

yang sedang menimpanya. Yusuf menyadari benar bahwa segala sesuatu 

yang terjadi pada manusia telah ditetapkan oleh-Nya, bahwa Dia 

memang pantas disembah karena kekuasaan dan kebesaran-Nya tersebut. 
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Pengakuan manusia akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan juga 

menunjukkan kesadaran manusia sebagai makhluk yang lemah, bahwa 

tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menandingi 

kebesaran-Nya. Bila Dia telah berkehendak, maka segala sesuatu sesulit 

apapun pasti terjadi. Ketika segala daya dan upaya telah dilakukan, 

namun permasalahan tidak juga menemukan jalan keluarnya, maka 

manusia hanya bisa pasrah dan meminta jalan keluar pada-Nya. Hanya 

kepadanyalah semua berawal, dan pada-Nya pula semua kembali. 

Namun, Tuhan tidak berawal ataupun berakhir.  

 
b. Pemaknaan Cinta 

Cinta merupakan permasalahan pokok yang diceritakan dalam novel 

KCYZ. Secara keseluruhan, novel ini memang menceritakan lika-liku 

perjalanan cinta Yusuf dan Zulaikha yang diwarnai dengan beragam konflik, 

hingga akhirnya mereka bersatu. Meskipun begitu, novel KCYZ tidak 

melulu bercerita tentang kisah cinta antar lawan jenis saja. Dalam novel ini 

terdapat beberapa jenis cinta, yakni. 

1) Cinta Orang Tua kepada anaknya 

Cinta orang tua terhadap anaknya dapat juga disebut dengan cinta 

keibuan. Cinta keibuan merupakan cinta altrusitik, yakni selalu 

mementingkan orang lain. Ia rela menderita asalkan anak yang dicintainya 

dapat berbahagia (Abdul Mudjib, 2004:32). Kebahagiaan yang diperoleh si 

anak lebih penting daripada kebahagiaan yang dirasakannya. Cinta keibuan 

lahir tanpa persyaratan atau tuntutan untuk mendapat balasan. Orang tua 
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tidak akan pernah mengharap balasan uang dari si anak seumpama anaknya 

kelak sukses. Bentuk cinta semacam ini hanya mengharapkan balasan 

berupa doa serta bakti dari si anak.  

Walaupun menggunakan istilah ‘keibuan’, namun bukan berarti bentuk 

cinta orang tua hanya bisa diartikan datang dari seorang ibu. Cinta seorang 

ayah pada anaknya juga termasuk cinta orang tua terhadap anak. Dalam 

novel KCYZ cinta orang tua terhadap anaknya dapat dilihat melalui tiga 

tokoh, yakni cinta Ya’kub pada Yusuf, cinta Ahsin Wijaya pada Zulaikha, 

serta cinta ibu Atikah kepada Atikah. Ketiga tokoh tersebut merupakan 

orang tua tunggal. Pasangan hidup mereka telah lama meninggal, sehingga 

anak-anaknya tidak mendapat cinta serta kasih sayang yang utuh. Si anak 

hanya mendapat kasih sayang dari satu pihak, dari pihak ayah atau pihak ibu 

saja. Setelah istrinya meninggal ketika Yusuf baru menginjak tujuh tahun, 

Ya’kub menjadi orang tua tunggal bagi Yusuf. Ya’kub harus memerankan 

diri sebagai ayah sekaligus sebagai ibu bagi putranya tersebut. 

... Rasa kehilangan itu demikian kuat, sehingga hari-hari dan bulan 
yang telah dilalui, tak pernah berlalu tanpa Yusuf bertanya kepada 
ayahnya, “Kapankah ibu akan kembali? Ke mana kepergian ibu? 
Apakah orang yang meninggal itu akan hidup kembali?” 

Tak kurang-kurang Ya’kub, ayah Yusuf, mencari kata dan kalimat 
menghibur, walau hatinya sendiri hancur-lebur.... 

Hari berganti bulan, dan tahun pun berbilang. Ya’kub telah 
berusaha memerankan diri sebagai ayah sekaligus ibu bagi Yusuf. 
Tatkala dia memerankan diri sebagai ayah, dia ajari Yusuf bagaimana 
menjadi seorang laki-laki, yang ditakdirkan hidup dalam kekurangan 
dan kemiskinan. Yusuf dikenalkan kepada hutan, kepada pohon-pohon 
yang kekar, kepada sungai, kepada bebatuan, kepada sengatan 
matahari, kepada sawah dan ladang. Karena pengajaran ini, Yusuf 
tumbuh bagai cemara yang kokoh, yang memiliki otot-otot harimau...  

Dan tatkala Ya’kub memerankan diri sebagai ibu, dia ajari Yusuf 
apa arti dan wujud cinta kasih dan kelembutan... (hal. 18-20). 
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Menjadi orang tua tunggal memang cukup menyusahkan. Apalagi, 

terkadang Yusuf masih saja menanyakan keberadaan ibunya. Ya’kub harus 

mencari kalimat yang sesuai agar hati Yusuf tidak sedih. Meskipun, hatinya 

sendiri juga hancur karena kepergian istrinya tersebut. Tetapi, demi 

mengingat bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan yang perlu dijaga dan 

diasuh, sekian tahun berlalu sejak almarhumah istrinya meninggal, Ya’kub 

telah berusaha memerankan diri sebagai ayah sekaligus ibu bagi Yusuf. 

Sebagai seorang laki-laki yang hidup dalam kemiskinan dan kekuarangan, 

Yusuf diberi pengajaran untuk menjadi laki-laki yang kuat dengan cara 

membiasakan diri untuk selalu bekerja keras. Namun, tidak lupa pula 

Ya’kub mengajari Yusuf tentang kelembutan, layaknya pengajaran yang 

diberikan seorang ibu. Dengan cara tersebut, Yusuf tumbuh menjadi laki-

laki yang kuat dan pekerja keras, namun memiliki hati yang lembut dan 

penuh cinta kasih.  

Ahsin Wijaya menjadi orang tua tunggal bagi putri semata wayangnya, 

Zulaikha. Si istri meninggal ketika putrinya belum genap berusia tiga tahun. 

Ahsin sangat menyayangi Zulaikha, terlebih karena menyadari bahwa 

putrinya tersebut kehilangan ibunya ketika masih bayi, sehingga dia sama 

sekali tidak mengetahui wajah ibunya. Hanya foto ibunyalah yang 

digunakan sebagai penawar rindu ketika kerinduan datang. 

“Aku sangat menyayanginya. Tentu engkau tidak heran akan hal 
ini, sebab semua orang pasti menyayangi anaknya. Rasa sayangku 
kepadanya bercampur kesedihan sebab ketika ibunya meninggal, dia 
belum begitu kenal dengannya. Dia hanya mengenal ibunya dari foto-
foto yang kami miliki. Setiap kali menatap foto ibunya di foto itu, air 
matanya menetes. Dia peluk foto ibunya. Dia ciumi wajah dalam foto 
itu... Sungguh, tak ada kesedihan dalam hidupku ini melebihi 
kesedihan ketika aku mengingat semua itu (hal. 428-429)”. 
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Kata-kata di atas diucapkan Ahsin kepada Yusuf, yang saat itu bekerja 

sebagai tukang kebun di rumahnya. Kedekatan hubungan mereka 

menjadikan Ahsin tidak canggung lagi menceritakan masalah pribadinya. 

Kepergian istrinya ketika Zulaikha baru berusia tiga tahun menjadikan 

Ahsin sadar bahwa putrinya tersebut kurang kasih sayang ibu. Meskipun 

telah berusaha memberi kasih sayang kepada putri semata wayangnya, 

namun tetap saja peran seorang ibu bagi kehidupan Zulaikha tidak bisa 

digantikan olehnya. Kesedihan Ahsin semakin tidak terbendung ketika 

dilihatnya Zulaikha menciumi foto mendiang istrinya. Hanya foto itulah 

yang dapat digunakan Zulaikha sebagai penawar rindu ketika dia 

merindukan sosok ibunya.  

Ibu Atikah adalah seorang janda. Suaminya telah lama meninggal. 

Karena itulah, hubungan ibu Atikah dan putrinya sangat dekat. Bagi ibu 

Atikah, putrinya adalah segalanya. Harta terbesarnya. 

... Atikah adalah putri ibunya. Rahasia jiwanya selalu dia 
ungkapkan kepada ibunya, termasuk rahasia cintanya kepada Yusuf 
itu. Dan bagi sang ibu, Atikah adalah segalanya. Kebahagiaan Atikah 
adalah kebahagiaannya. Luka hati Atikah adalah luka hatinya sendiri 
(hal. 241). 

 
Sang ibu tidak ingin melihat Atikah menderita... Dia tidak ingin 

melihat putrinya meratap, menangis, bersedih, kecewa, dan putus asa... 
(hal. 242). 

 
Melalui kutipan di atas terlihat bahwa ibu Atikah sangat mencintai putrinya. 

Tidak sekali pun dia ingin melihat Atikah menderita atau bersedih. Karena 

hal itulah, dia relah melakukan banyak hal demi kebahagiaan putrinya 

tersebut. Kebahagiaan Atikah adalah kebahagiaannya. Begitu pula 

sebaliknya, kesedihan Atikah adalah kesedihannya.  
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2) Cinta Lawan Jenis 

Cinta lawan jenis dalam novel KCYZ dapat dilihat dari cinta Zulaikha 

ataupun cinta Atikah yang ditujukan pada Yusuf. Baik Zulaikha maupun 

Atikah memang mencintai orang yang sama. Mereka terjerat cinta segitiga, 

yakni dua perempuan mencintai atau memperebutkan laki-laki yang sama. 

Dua gadis tersebut sangat mencintai Yusuf. Hanya bedanya, Atikah paham 

bahwa Zulaikha juga mencintai Yusuf, sedangkan Zulaikha sama sekali 

tidak mengetahui bahwa Atikah yang merupakan tetangga dekat Yusuf 

tersebut juga mencintai Yusuf. Meskipun tidak bertetangga atau bersaudara, 

namun mereka adalah dua orang yang saling mengenal. Tugas KKN 

Zulaikha di Telagasari-lah yang mempertemukannya dengan Atikah. Di desa 

tersebut pula, dia bertemu dengan Yusuf dan jatuh cinta padanya. Cinta yang 

sangat dalam hingga pernah membuatnya sakit karena terlalu merindukan 

Yusuf. 

Begitulah cinta yang dalam. Cinta yang dalam memunculkan 
penderitaan. Penderitaan dalam wujud kerinduan untuk segera bertemu 
dengan kekasih. Dan tatkala sang kekasih sulit untuk ditemui, cinta 
yang dalam menyebabkan hilangnya hasrat untuk melakukan apapun, 
kecuali membayangkan dan memikirkan sang kekasih. Itu pula yang 
sekarang ini tengah dialami Zulaikha. 

Zulaikha tidak mampu lagi untuk berdiri, berjalan, dan berkata-
kata. Dia terkulai lemas di atas pembaringannya... (hal. 303-304). 

 
Perasaan cinta yang sangat mendalam tersebut pula yang akhirnya 

menjadikan Zulaikha memberanikan diri menulis surat untuk Yusuf lantaran 

tidak tahan dengan siksaan cinta yang dialaminya. Sebanyak tiga surat 

ditulis Zulaikha untuk Yusuf. Surat-surat tersebut berisi pernyataan cinta 

serta kerinduannya yang mendalam pada Yusuf. 
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Aku tidak bisa, Yusuf. Aku tidak bisa menghapusmu. Aku 
mencintaimu, Yusuf. Aku mencintaimu sebagai seorang gadis yang 
sebelumnya belum pernah jatuh cinta. Semua sahabatku tahu bahwa 
aku belum pernah jatuh cinta. Dan hanya kepadamulah aku jatuh cinta 
(hal. 210). 

 
Bukan hanya Zulaikha yang mencintai Yusuf dengan sangat 

mendalam, hal ini juga terjadi pada Atikah. Dia telah lama mencintai dan 

merindukan Yusuf. Namun, perasaan tersebut disimpannya rapat-rapat. 

Alkisah, sudah lama sebenarnya Atikah memendam perasaan suka 
kepada Yusuf. Sudah lama hatinya merindukan Yusuf... 

Cintanya kepada Yusuf sudah lama menari-nari di lubuk hatinya. 
Tetapi, Atikah sadar bahwa dia adalah gadis; gadis desa, yang 
dibesarkan dengan jiwa desa. Tidak mungkin baginya untuk 
mengungkapkan rahasia jiwanya kepada Yusuf atau kepada siapa pun 
juga. Tidak mungkin ia teriakkan kepada dunia bahwa dirinya sudah 
lama mencintai Yusuf (hal. 238). 

 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa Atikah sesungguhnya telah lama 

mencintai dan merindukan Yusuf. Namun, perasaan tersebut disimpannya 

rapat-rapat. Ia tidak mungkin menceritakan perasaannya tersebut pada orang 

lain, atau bahkan pada Yusuf. Sopan santunnya sebagai gadis desa 

mengajarkannya untuk tidak mengutarakan perasaannya terlebih dahulu 

kepada seorang pemuda. Kebanyakan warga desa memang masih 

beranggapan bahwa laki-laki-lah yang seharusnya mengungkapkan 

perasaannya terlebih dahulu kepada seorang perempuan, bukan sebaliknya. 

Hal ini dipertegas dengan kutipan berikut ini. 

”Setidak-tidaknya, begitulah proses terjalinnya asmara. Seorang 
pemuda biasanya memulai terlebih dahulu untuk mengungkapkan 
perasaannya kepada seorang gadis. Bukankah kumbang yang harus 
mencari dan mendekati kelopak mawar? Bukan mawar yang lari 
mengejar kumbang? (hal. 234)”. 

 
Namun, akhirnya Yusuf pun mengetahui tentang perasaan cinta Atikah 

tersebut. Awalnya, dia tidak mempercayai kabar yang sedang beredar di 
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kalangan para warga Telagasari bahwa Atikah mencintainya. Akan tetapi, 

setelah kabar tersebut ditanyakan langsung kepada Atikah, dia pun 

mengakui perasaan cintanya pada Yusuf tersebut. 

”Benarkah selama ini engkau mencintaiku? Engkau simpan 
cintamu rapat-rapat di hatimu sehingga tak satu pun orang 
mengetahuinya? Bahkan aku sendiri yang engkau cintai tidak tahu 
sama sekali bahwa engkau mencintaiku?” 

.... 
”Aku harus berkata apa, Yusuf? Engkau sudah tahu semuanya. 

Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi (hal. 267-268)”. 
 

3) Cinta Persahabatan  

Perasaan cinta tidak harus tercipta di antara dua orang yang berlainan 

jenis saja, ataupun antara orang tua terhadap anaknya. Perasaan semacam ini 

dapat pula lahir di antara sesama manusia. Cinta semacam ini disebut 

dengan cinta persaudaraan, yakni ”cinta yang tumbuh karena adanya unsur-

unsur ke-saudara-an, yang umumnya hal itu diikat oleh persamaan-

persamaan, meskipun persamaan-persamaan tersebut tidak berarti dalam 

segala hal (Abdul Mujib, 2004:49). Cinta persaudaraan tercipta bukan hanya 

karena hubungan darah semata. Cinta dalam bentuk seperti ini merupakan 

perwujudan cinta antara sesama manusia sebagai hamba Tuhan. 

Dalam novel KCYZ, cinta persaudaraan terlihat melalui persahabatan 

Umar dan Yusuf. Jalinan persahabatan memiliki ikatan yang lebih kuat bila 

dibanding dengan hubungan pertemanan ataupun rekan kerja (sejawat). Dua 

orang yang  bersahabat mampu saling menegur apabila salah satu di antara 

keduanya melakukan kesalahan.  Mampu saling menguatkan bila salah satu 

tertimpa musibah. Dua orang yang bersahabat tidak mendasarkan 

pertemanan mereka pada kekayaan, tetapi lebih pada ketulusan persahabatan 
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mereka. Umar yang merupakan sahabat Yusuf sejak kecil telah melalui 

banyak suka duka kehidupan bersama Yusuf. Statusnya sebagai anak kepala 

desa tidak menjadikannya merasa lebih tinggi dari Yusuf. Dialah yang 

sering membantu kesusahan-kesusahan Yusuf. 

… Kedudukan sebagai anak Kepala Desa tak menghalangi Umar 
menjalin persahabatan dengan pemuda miskin seperti Yusuf. Bahkan 
sebaliknya, Umarlah yang paling sering, dibandingkan dengan 
pemuda-pemuda lain, berkunjung ke rumah Yusuf. Terkadang, tak 
segan-segan Umar membantu Yusuf mencari rumput untuk santapan 
tiga ekor kambing Yusuf… (hal. 24). 

 
Kebaikan Umar kepada Yusuf juga terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

Umar berkata, “Kau sahabatku. Senang dan susahnya dirimu 
adalah senang dan susahku. Ayahmu benar, engkau harus pergi dari 
sini. Begini, besok saya ajak engkau ke kecamatan. Kita akan ambil 
uang di BKK. Nggak usah kau jual kambingmu kepadaku, sebab itu 
membuktikan betapa tak berharganya aku sebagai sahabatmu...” (hal. 
282). 
 

Fitnah dari Atikah dan ibunya membuat Yusuf tidak nyaman berada di 

Telagasari. Atas saran Ya’kub dan Umar, Yusuf lalu pergi ke kota. Untuk 

biaya tersebut, Umar rela meminjamkan uang di BKK hingga Yusuf tidak 

perlu menjual kambing-kambing kesayangannya. Sebagai seorang sahabat, 

Yusuf pun melakukan hal yang sama kepada Umar. Dia sering menegur 

Umar bila ia lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. 

Ataupun berusaha memperbaiki hal-hal yang sebelumnya belum bisa 

dilakukan Umar. 

Lalu, karena terdorong pentingnya membalas budi, sedangkan tiada 
cara untuk dapat membalas budi baik Umar dengan uang atau harta-
benda, Yusuf pun membalasnya dengan apa yang bisa ia lakukan yang 
belum bisa dilakukan Umar: memperbagus bacaan al-Qur’an dan 
menghias malam dengan tahajud (hal. 28). 
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Berbagai bentuk cinta di atas mempunyai perwujudan yang berbeda-

beda, namun memiliki kecenderungan yang sama, yakni keinginan untuk 

membahagiakan orang yang dicintai. Perwujudan yang berbeda-beda 

tersebut juga dipengaruhi oleh pemaknaan terhadap cinta yang berbeda-beda 

pula. Cinta seperti dua sisi mata uang. Memiliki sisi positif, namun juga 

mengandung sisi negatif. Karena hal itulah, maka cinta harus dimaknai 

secara benar. Cinta yang tidak ditempatkan secara benar dapat menyebabkan 

seseorang berlumuran dosa. Tidak sedikit manusia yang meletakkan cinta 

tertingginya kepada sesama manusia. Akibatnya, sering ditemukan kasus 

pemujaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Mereka rela melakukan 

banyak hal demi mendapatkan cinta orang tersebut. Dalam novel KCYZ, 

dikisahkan bahwa Atikah rela melakukan beragam cara hanya demi 

mendapatkan cinta Yusuf. Bahkan, dia rela melakukan cara-cara yang tidak 

sopan karena telah terbutakan oleh perasaan cintanya tersebut. 

“Aku tidak tahan lagi, Yusuf. Engkau harus menciumku malam 
ini...!” pekik Atikah tertahan. 

.... 
“Yusuf, peluklah aku sekali saja. Setelah itu, aku tidak peduli lagi 

apakah engkau mencintaiku atau tidak”. 
“Pulanglah dan datanglah ke sini dalam keadaan wudhu! Atau, jika 

tidak, aku akan meninggalkanmu. Aku akan masuk ke rumah. Kututup 
pintu rumahku. Kututup hati dan perasaan apapun kepadamu!” (hal. 
279-280). 

 
Melalui kutipan di atas terlihat bahwa Atikah yang telah dikuasai oleh 

perasaan cinta tidak lagi mempedulikan bagaimana perasaan Yusuf padanya. 

Yang ada dalam benak Atikah hanyalah memiliki Yusuf. Maka, cara tidak 

baik pun ditempuhnya demi mewujudkan keinginannya tersebut. Kronologis 

cerita di atas terjadi ketika suatu malam Atikah mendatangi rumah Yusuf 
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dengan menggunakan pakaian yang sangat tipis serta membuka jilbabnya. 

Dia juga meminta Yusuf untuk memeluk dan menciumnya. Atikah 

melupakan kehormatannya sebagai seorang perempuan karena terkuasai 

oleh hawa nafsunya sendiri. Mendapati hal tersebut, Yusuf lalu mengusir 

Atikah dari rumahnya. Hal ini menyebabkan Atikah sakit hati, sehingga 

bersama ibunya ia berusaha membalas sakit hatinya tersebut. 

“... Apa rencana si ibu dengan si pelacur Zulaikha ini?” 
… Begini rencana ibu putriku: kita buat Zulaikha jatuh cinta 

dengan Umar. Dan kita buat Umar jatuh cinta kepada pelacur itu. 
Bagaimana?!” 

“Kalau perlu kita buat Umar memeperkosanya, Bu!” 
“Ya, ya, ya. Aduhai, betapa dalam rasa sakitmu padanya, Putriku.” 
“Kalau Zulaikha tidak mau mencintai Umar, kita bikin dia terpaksa 

mencintainya. Dengan begitu, kita bisa hancurkan cinta Zulaikha 
kepada Yusuf. Kita pun akan menghancurkan persahabatan Yusuf 
dengan Umar. Bagaimana, Bu?” (hal. 443). 

 
Untuk membalas sakit hatinya pada Yusuf, Atikah bersama sang ibu 

berusaha mendekatkan Zulaikha dengan Umar. Dengan cara itu, ibu dan 

anak tersebut bermaksud menghancurkan cinta Zulaikha pada Yusuf serta 

menghancurkan persahabatan Yusuf dengan Umar. Cara ini tentu saja akan 

mampu membuat Yusuf sedih. Selain kehilangan sahabatnya, Yusuf juga 

akan kehilangan orang yang dicintainya. Perasaan cinta yang telah 

berlumuran hawa nafsu menjadikan Atikah berlumuran dosa. Tidak hanya 

melakukan perbuatan yang tidak sopan, namun dia juga hendak 

mencelakakan orang lain, yakni Zulaikha dan Umar. 

Bukan hanya cinta terhadap lawan jenis, cinta orang tua pada anak 

yang tidak diletakkan secara benar pun akan membawa dampak yang 

negatif. Ahsin Wijaya mencintai Zulaikha dengan pemenuhannya terhadap 

segala kebutuhan Zulaikha. Ia selalu sibuk bekerja, sedangkan istrinya 
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meninggal ketika Zulaikha berusia tiga tahun. Akibatnya, Zulaikha lebih 

dekat dengan inangnya daripada dengan sang ayah. Segala macam persoalan 

kehidupan deiceritakan pada si inang. ”Tidak pernah ada yang tidak dibagi 

Zulaikha dengan inangnya itu” (hal. 196).  Hal ini juga terjadi pada Atikah. 

Seperti gadis desa yang lain, Atikah dididik ibunya dengan adat dan sopan 

santun orang desa. Setelah suaminya meninggal, hanya Atikah yang dimiliki 

sang ibu. Kondisi tersebut menjadikan hubungan ibu dan anak ini sangat 

dekat. Bagi sang ibu, “Atikah adalah segalanya” (hal. 241). Namun, rasa 

cintanya yang terlalu besar pada sang anak justru menjadikan ibu Atikah 

tidak bisa berfikir secara bijaksana. Dia justru menghalalkan segala cara 

demi membahagiakan putrinya. Ibu Atikah rela menempuh beragam cara 

agar putrinya bisa mendapatkan orang yang dicintainya, bahkan dengan 

cara-cara yang tidak baik. Ketika perasaan cinta tersebut tidak dibalas oleh 

Yusuf, si ibu pun berupaya membalas sakit hati putrinya tersebut dengan 

cara yang licik.  

Keesokan harinya, luapan amarah ternyata masih melimpah-limpah 
di dada ibu Atikah. Dia datangi tetangga dekat, dan kepada 
tetangganya itu dia berteriak, “Yusuf memang tidak tahu malu. Sudah 
miskin, ee…masih menyakiti anakku. Dasar pemuda sinting…” 

“Memang ada apa to, Bu?”Tanya tetangganya. 
“Semalam dia melukai perasaan anakku… Dia ingin memperkosa 

anakku” (hal. 284). 
 

Mengetahui putrinya terluka karena penolakan Yusuf, si ibu lalu memfitnah 

Yusuf hendak memperkosa putrinya. Karena berita tersebut, para warga 

Telagasari memusuhi Yusuf. Si ibu merasa puas karena telah berhasil 

membalas sakit hati putrinya. 
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Apabila dimaknai secara benar dan tidak berlebihan, sesungguhnya 

perasaan cinta dapat mendatangkan dampak positif. Terutama bagi pihak 

yang mencintai.  

Akulah yang seharusnya menapaki siang dan menghela nafas 
malam bersama Yusuf. Akulah yang layak berada di dekat Yusuf. 
Akulah yang boleh pertama kali menyaksikan dada Yusuf daripada 
ketiga sahabatku. Akulah yang berhak mendapatkan senyuman Yusuf.  

Tetapi kenapa mereka? 
Ya, Allah. . .kenapa mereka? 
Detik itu juga air mata Zulaikha kembali menetes. Dzat yang 

selama ini jarang disebutnya kembali menelusup ke bawah sadarnya. 
Ya, Zulaikha gadis kota yang kecantikannya setinggi langit selama ini 
telah melupakan Tuhannya. Dia lupa Allah-nya.... (hal. 69). 

 
Melihat Yusuf lebih dekat dengan ketiga teman perempuannya, yakni Intan, 

Dewi, dan Rindu, Zulaikha merasa cemburu dan tidak terima. Terlebih lagi, 

ketika mendapati ketiga temannya itu sering mendatangi rumah Yusuf untuk 

sekedar berbincang-bincang dengannya. Dibanding ketiga temannya, 

Zulaikha merasa lebih berhak dekat dengan Yusuf karena di antara mereka 

dialah yang paling menyukai Yusuf. Namun, karena menyadari bahwa 

seorang perempuan tidak baik mendatangi rumah seorang pemuda terlebih 

dahulu tanpa alasan yang jelas, maka tidak pernah sekalipun Zulaikha 

mendatangi rumah Yusuf seperti halnya ketiga temannya tersebut. Semua itu 

dilakukan Zulaikha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang 

perempuan. Merasa bahwa kedekatan ketiga temannya dengan Yusuf 

merupakan hal yang tidak adil, Zulaikha pun mengadukan nasibnya pada 

Tuhan. Cintanya yang terlalu dalam, namun berusaha disimpannya demi 

kesopanan sebagai seorang perempuan menjadikan Zulaikha kembali 

mengingat Tuhannya, Dzat yang selama ini telah dilupakannya. Zulaikha 

memunculkan kembali keberadaan Tuhan di dalam hatinya.  
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Tidak hanya si pencinta saja yang memperoleh dampak positif atas 

pemaknaan cinta yang benar. Pihak yang dicintai sebagai penerima cinta, 

nyatanya juga memperoleh manfaat dari pemaknaan cinta yang benar dan 

tidak berlebihan. Ya’kub mencintai Yusuf dengan didasarkan pada agama. 

Kepergian si ibu ketika Yusuf berusia tujuh tahun menjadikannya kurang 

kasih sayang ibu. Untuk itulah, Ya'kub berusaha menjadi ayah sekaligus ibu 

bagi Yusuf. 

… di tengah-tengah memerankan diri sebagai seorang ayah 
sekaligus seorang ibu bagi Yusuf, Ya’kub tak pernah lupa memberikan 
pengajaran tentang pentingnya mencintai Allah Swt. sebagai puncak 
dari segala cinta dengan cara biasa dan amat sederhana… Pengajaran 
seperti ini telah diberikannya sejak Yusuf kecil… Ya’kub ingin Yusuf 
bisa mencintai al-Qur’an sejak kecil… Ingin pula agar shalat menjadi 
cara berpengharapan kepada Allah. Ingin pula agar puasa menjadi cara 
untuk mencintai Allah (hal. 19-20). 

 
Dengan pengasuhan ayahnya yang didasarkan pada agama, Yusuf tumbuh 

menjadi seorang pemuda yang sangat santun, rajin beribadah, serta 

memegang teguh kejujuran. Semakin bertambahnya umur, semakin terbitlah 

cahaya dalam diri Yusuf. Wajahnya yang tampan semakin bercahaya karena 

cahaya hatinya. Yusuf memiliki kepribadian yang sangat terpuji karena 

pengasuhan ayahnya tersebut. 

Berbagai macam bentuk cinta yang terdapat dalam novel KCYZ, 

seharusnya bermuara pada yang cinta kekal, yaitu cinta tertinggi manusia 

yang seharusnya diberikan hanya kepada Tuhan (Allah). 

”Yusuf menjadikan Tuhan sebagai puncak cinta sembari 
berpengharapan semoga cintanya yang demikian itu akan terlimpah ke 
alam makhluk; sedangkan Umar menjadikan cinta kepada lawan jenis 
sebagai puncaknya.... (hal. 35-36)”. 
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Namun, tidak semua orang mampu meletakkan cinta tertingginya kepada 

Tuhan. Kebanyakan manusia justru meletakkan cinta tertingginya kepada 

sesama manusia, sehingga mengakibatkn mereka berlumuran dosa. Hanya 

sedikit saja manusia yang mampu meletakkan cinta tertingginya kepada 

Tuhan. Padahal, ”Cinta terhadap Allah merupakan bentuk religius cinta” 

(Abdul Mujib, 2004:33). Dengan meletakkan cinta tertingginya kepada 

Tuhan, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan. Pada dasarnya, segala 

bentuk cinta bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan yang 

abadi dan hakiki hanyalah dari, oleh, dan untuk Tuhan (Abdul Mujib, 2004: 

XIX). Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya mampu diberikan oleh 

Tuhan. Semua itu dapat terealisasikan jika manusia mampu memaknai dan 

meletakkan cintanya secara benar, yaitu meletakkan cinta tertingginya 

kepada Tuhan. Selain merupakan Sang Penciptanya, cinta Tuhan pada 

manusia juga tidak berujung pangkal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut. 

1. Pesan yang terkandung dalam simbol-simbol yang terdapat di dalam novel 

KCYZ diperoleh melalui analisis simbol diskursif dan simbol 

presentasional terhadap para tokoh yang terdapat di dalam novel. 

a. Melalui analisis simbol diskursif terhadap para tokoh yang terdapat 

dalam novel KCYZ diperoleh bahwa tokoh Yusuf dan Ya’kub dalam 

novel ini menyimbolkan penduduk desa yang miskin, sedangkan 

Umar, Atikah dan ibunya menyimbolkan penduduk desa yang kaya. 

Sementara itu, Zulaikha, Ahsin Wijaya, dan Tom menyimbolkan 

penduduk kota yang kaya, sedangkan Inang menyimbolkan penduduk 

kota yang miskin. Apabila dilihat lebih jauh, tokoh-tokoh tersebut 

sesungguhnya bukan hanya menyimbolkan kekayaan atau status sosial 

seseorang dalam masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut sesungguhnya 

merepresentasikan keadaan yang terjadi di Indonesia, yakni mengenai 

oposisi desa >< kota serta kaya >< miskin. Konsep oposisi tersebut 

menempatkan desa sebagai tempat yang buruk, sedangkan kota sebagai 

tempat yang unggul. Serta menempatkan orang yang miskin di posisi 

yang lebih rendah bila dibanding orang kaya. 
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b. Melalui analisis simbol presentasional terhadap desa >< kota serta 

kaya >< miskin, diperoleh hasil bahwa dalam konsep pertentangan 

tersebut justru terdapat oposisi biner antara desa dan kota serta kaya 

dan miskin. 

Desa Telagasari dianggap buruk dan hina oleh sebagian orang karena 

kondisinya yang memiliki keterbatasan, baik dari segi geografis 

maupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Kondisi tersebut 

selalu dibandingkan dengan kondisi kota yang memiliki beragam 

kemudahan serta kelengkapan fasilitas, seperti gedung-gedung tinggi, 

transportasi yang mudah, acara musik, bioskop, pentas seni, politik, 

dan lain sebagainya,  sehingga terlihat bahwa kota merupakan tempat 

yang memiliki banyak keunggulan dibanding desa Hal ini 

mengakibatkan masyarakat kota beranggapan bahwa masyarakat desa 

lebih rendah dan tidak memiliki kemuliaan karena kondisi daerahnya 

tersebut. Padahal, baik desa maupun kota sesungguhnya merupakan 

dua tempat yang saling melengkapi. Zulaikha baru menyadari segala 

kelebihan yang dimiliki kota, justru  ketika dia sedang berada di desa 

Telagasari yang memiliki kondisi geografis yang menyeramkan. Atau 

pula Umar, yang harus pergi ke kota agar dapat melanjutkan 

pendidikannya di perguruan tinggi, karena fasilitas pendidikan di desa 

hanya sampai tingkat SMA. Baik masyarakat kota ataupun masyarakat 

desa perlu menyadari ketergantungan di antara kedunya, sehingga 

tidak perlu saling menjatuhkan. Sesungguhnya, baik kota ataupun desa, 

tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah. 
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Kekayaan di dalam masyarakat bukan hanya dijadikan dasar dalam 

menggolongkan masyarakat. Kekayaan juga digunakan sebagai ukuran 

dalam menentukan kebahagiaan atau kepribadian seseorang, bahwa 

seseorang yang secara ekonomi kaya dianggap sudah pasti bahagia dan 

memiliki kepribadian yang baik. Sebaliknya, seseorang yang miskin 

dianggap tidak bahagia dengan hidupnya serta tidak memiliki 

kemuliaan karena kemiskinannya tersebut. Yusuf dianggap tidak 

mampu membahagiakan Zulaikha hanya karena dia miskin. Selain itu, 

karena kemiskinannya pula Yusuf dianggap tidak memiliki kemuliaan. 

Padahal, kekayaan bukanlah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menentukan kebahagiaan atau kepribadian seseorang. Sesungguhnya, 

kekayaan tidak berarti menjamin segalanya. Yusuf yang miskin justru 

memiliki kejujuran serta kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh Tom, 

pemuda kaya rekan bisnis ayah Zulaikha yang merencanakan akal licik 

untuk mendapatkan cinta Zulaikha.  

c.  Pesan yang terkandung di dalam simbol-simbol yang terdapat dalam 

novel KCYZ adalah agar manusia jangan menilai segala sesuatu hanya 

berdasarkan penampilan luarnya saja. Sesungguhnya, penampilan luar 

tidak berarti menjamin segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. 

Tuhan tidak pernah membedakan makhluk-makhluk-Nya berdasarkan 

sesuatu yang tampak dari luar, misalnya kekayaan ataupun asal 

seseorang. Pada dasarnya, semua manusia memiliki kedudukan yang 

sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah kadar keimanan 

dan ketakwaannya. Dari sini terlihat bahwa melalui simbol-simbol 
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yang ada, pengarang seakan hendak mengajak para pembaca untuk 

kembali ke jalan yang benar, yakni dengan cara kembali beribadah 

kepada-Nya. Terutama dengan cara melaksanakan ibadah salat. 

Dengan melaksanakan ibadah tersebut, pengarang hendak mengajak 

pembaca untuk terus mengingat-Nya serta menyeimbangkan 

kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya.   

2. Sisi profetik yang terdapat dalam novel KCYZ diperoleh melalui analisis 

dimensi sosial dan dimensi transendental terhadap jalinan peristiwa yang 

terdapat di dalam novel. 

a. Dimensi sosial dalam novel KCYZ meliputi dua hal, yakni 

kecenderungan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia serta 

menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang diinginkannya.  

Kecenderungan manusia yang lebih mementingkan kehidupan dunia 

menyebabkan mereka malas beribadah serta jarang pergi ke masjid, 

karena terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun urusan-urusannya di 

dunia. Hal ini mengakibatkan kehidupan akhirat menjadi terabaikan. 

Padahal, kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan 

abadi serta tidak akan musnah. Berbeda halnya dengan kehidupan 

dunia yang semu serta bersifat sementara.  

Keinginan yang telah mencapai puncaknya, namun tidak segera 

terwujud menjadikan manusia menghalalkan segala cara demi 

mencapai tujuannya. Mewujudkan sesuatu yang menjadi keinginannya 

dirasa lebih penting daripada memikirkan cara-cara yang 

digunakannya benar atau salah, ataupun merugikan orang lain atau 
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tidak. Manusia seakan tidak peduli bahwa semua perbuatannya 

tersebut diawasi oleh Tuhan dan akan dimintai 

pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 

b. Dimensi transendental novel KCYZ meliputi dua hal, yakni kesadaran 

manusia sebagai makhluk yang lemah serta pemaknaan cinta yang 

benar.  

Kelebihan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia seringkali 

menjadikan manusia sombong atau bahkan melupakan keberadaan 

Tuhan karena menganggap mereka tidak membutuhkan pertolongan 

dari-Nya. Manusia baru mendatangi Tuhan ketika mendapat kesulitan 

hidup yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Mereka baru menyadari 

bahwa hanya Tuhan tempat mengadu dan meminta pertolongan dari 

segala kesulitan hidup yang sedang dialaminya. 

Cinta memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Karena hal 

itulah, maka cinta harus dimaknai secara benar. Baik cinta antara 

lawan jenis, cinta orang tua terhadap anaknya, ataupun cinta dalam 

persahabatan harus diletakkan secara benar dan tidak boleh berlebihan. 

Pemaknaan cinta yang benar akan membawa dampak positif serta 

menjauhkan manusia dari kehancuran. Pemaknaan cinta yang benar 

menjadikan manusia meletakkan cinta tertingginya hanya kepada 

Tuhan, karena Tuhan merupakan muara dari segala kebahagiaan yang 

ada di dunia ini serta Tuhan pula yang memberikan kebahagiaan yang 

hakiki pada manusia. 
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B. Saran 

1) Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh sebab itu, peneliti berharap agar penelitian tersebut dapat menjadi 

pemicu bagi pembaca untuk mengembangkan penerapan analisis estetika 

yang selama ini belum banyak digunakan, khususnya di Jurusan Sastra 

Indonesia Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. 

2) Peneliti menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam 

analisis novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha. Peneliti berharap, masih ada 

kesempatan bagi novel KCYZ untuk dikaji lebih lanjut secara lebih 

mendalam, misalnya dengan psikologi sastra, feminisme, ataupun 

intertekstualitas. Sebab, peneliti yakin masih banyak masalah yang belum 

terungkap. Semoga setelah membaca hasil penelitian ini muncul 

ketertarikan pembaca untuk mengkaji KCYZ lebih lanjut. Dengan 

demikian, diharapkan dapat memperluas dan memperdalam wawasan 

terhadap keberadaan karya sastra sebagai hasil dari kebudayaan manusia.  
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LAMPIRAN 

 
SINOPSIS  

NOVEL KITAB CINTA YUSUF ZULAIKHA 

 

 Zulaikha yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa 

Telagasari bertemu dengan Yusuf dan jatuh cinta padanya. Kisah cinta antara dua 

orang yang berbeda latar belakang serta status sosial tersebut membawa konflik 

tersendiri. Yusuf yang merupakan pemuda desa yang miskin dianggap tidak 

sederajat dengan Zulaikha yang merupakan gadis kota dan putri tunggal 

pengusaha kaya. Keluarga Zulaikha lalu menjodohkan Zulaikha dengan beberapa 

laki-laki yang dianggap sederajat dengannya. Salah satunya adalah Tom, 

pengusaha muda yang tampan, terpelajar, serta rekan bisnis ayah Zulaikha. Meski 

begitu, Zulaikha tetap teguh dengan perasaan cintanya terhadap Yusuf. Namun, 

tidak tahan memendam perasaan cintanya lebih lama, Zulaikha lalu mengutarakan 

perasaan cintanya kepada Yusuf lewat surat. 

 Konflik pun terus bergulir ketika Atikah, tetangga Yusuf, ternyata telah 

lama mencintai Yusuf. Mengetahui bahwa Zulaikha telah mengutarakan 

perasaannya kepada Yusuf, Atikah merasa cemburu dan tidak rela. Bersama 

ibunya dia melakukan pendekatan terhadap Yusuf dan ayahnya. Awalnya si ibu 

yang mendatangi rumah Yusuf dengan membawa bahan-bahan makanan serta 

pakaian untuk diberikan pada Yusuf. Setelah itu, Atikah sering mendatangi rumah 

Yusuf dengan alasan yang dibuat-buat. Ibu Atikah juga menyebarkan berita ke 

tengah-tengah warga Telagasari bahwa Yusuf dan Atikah sedang berpacaran, 

bahkan akan segera bertunangan. Namun, cara tersebut juga tidak berhasil 
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meluluhkan hati Yusuf. Malahan, Yusuf merasa risih dengan tindakan-tindakan 

yang telah dilakukan Atikah dan ibunya. 

 Menyadari bahwa cara-cara yang telah dilakukannya tidak berhasil, Atikah 

lalu mendatangi rumah Yusuf. Dia meminta Yusuf untuk memeluk dan 

menciumnya. Namun Yusuf menolak permintaan tersebut, bahkan mengusir 

Atikah dari rumahnya. Penolakan Yusuf menyebabkan Atikah sakit hati. Bersama 

sang ibu, dia berupaya membalas sakit hatinya itu dengan cara memfitnah Yusuf 

hendak memperkosanya. Fitnah tersebut menjadikan Yusuf dimusuhi warga 

Telagasari. Namun atas bantuan Umar, sahabat Yusuf sejak kecil, para warga 

Telagasari akhirnya mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah. Kabar pemerkosaan 

tersebut merupakan fitnah Atikah dan ibunya.  

 Atas saran sang ayah serta Umar, Yusuf lalu pergi ke kota untuk 

menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi akibat perbuatan Atikah dan ibunya. 

Namun, sesampainya di kota uang dan perbekalan Yusuf dicuri orang. Dengan 

uang yang masih tersisa, Yusuf lalu menjadi tukang semir di sebuah masjid. Di 

masjid tersebut pula, Yusuf diamanahi menjadi muadzin serta diberi tugas 

memutar tilawatil Qur’an ketika subuh datang. Selesai salat Isya’, biasanya Yusuf 

dan para pemuda yang berada di sekitar masjid berdialog mengenai masalah 

keagamaan. Ketika berdialog mengenai masalah keagamaan itulah, Yusuf 

bertemu dengan lelaki tua bernama Ahsin Wijaya, yang ternyata ayah Zulaikha.  

Tidak tahan memendam kerinduannya yang mendalam pada Yusuf, 

Zulaikha memutuskan menemui Yusuf di Telagasari. Namun sayang, ketika tiba 

di Telagasari Zulaikha harus mendapati kenyataan bahwa Yusuf sudah tidak 

berada di sana. Meski begitu, Zulaikha memutuskan untuk menetap di Telagasari 
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dan menunggu hingga Yusuf kembali. Mengetahui hal tersebut, Atikah dan 

ibunya lalu merencanakan akal licik untuk membalas sakit hatinya pada Yusuf, 

yakni dengan cara membuat Zulaikha jatuh cinta dengan Umar. Dengan begitu, 

mereka bisa menghancurkan cinta Zulaikha dan Yusuf sekaligus menghancurkan 

persahabatan Yusuf dan Umar. Rencana licik Atikah dan ibunya diketahui Umar. 

Untuk melawan rencana licik tersebut, Umar berusaha mengelabui Atikah dan 

ibunya dengan cara mendekati Zulaikha, hingga terlihat seakan mereka sedang 

menjalin hubungan khusus. Hal ini dimanfaatkan oleh Atikah dan ibunya untuk 

mendesak para warga agar memaksa Umar dan Zulaikha segera menikah, karena 

mereka telah mengotori kesucian desa dengan seringnya berduaan.  

 Sementara itu, Yusuf semakin dekat dengan Ahsin Wijaya. Bahkan, Ahsin 

juga meminta Yusuf bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Ahsin dan inang 

Zulaikha begitu mencintai Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf yang ada di 

rumah tersebut adalah Yusuf yang ingin ditemui Zulaikha hingga jauh-jauh ke 

Telagasari. Yusuf pun tidak tahu bahwa Pak Ahsin adalah ayah Zulaikha. Rahasia 

tersebut baru diketahui oleh keduanya ketika Ahsin sakit dan ditengok oleh Rindu, 

salah satu teman kampus Zulaikha yang juga melaksanakan KKN di Telagasari. 

Dari penjelasan Rindu-lah, Ahsin akhirnya mengetahui bahwa Yusuf tersebut 

adalah Yusuf yang dicintai putrinya. Yusuf pun akhirnya juga mengetahui bahwa 

Ahsin adalah ayah Zulaikha. Ahsin lalu menyuruh Yusuf untuk kembali ke 

Telagasari dan membawa serta ayahnya ke kota untuk melamar Zulaikha. Namun 

sayang, ketika sampai di Telagasari Yusuf harus mendapati kenyataan pahit. 

Ayahnya meninggalkan desa untuk menyusulnya ke kota, sedangkan gadis yang 

ingin ditemuinya akan segera menikah dengan sahabatnya sendiri. Yusuf 
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memutuskan kembali ke kota untuk mencari ayahnya. Ketika sudah berada di 

kota, Yusuf mendapat informasi bahwa ayahnya berada di kantor polisi karena 

dikira salah satu gerombolan pencopet. Ketika sampai di kantor polisi, di sana 

telah ada Umar dengan kedua orang tuanya serta beberapa warga Telagasari. 

Mereka datang ke kota untuk melamar Zulaikha. Esoknya, ketika prosesi lamaran 

akan dimulai, Umar menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Bahwa 

sebenarnya dia tidak mencintai Zulaikha. Umar melakukan pendekatan pada 

Zulaikha semata-mata demi menjaga Zulaikha dari rencana licik Atikah dan 

ibunya yang ingin mencelakai Zulaikha. Umar lalu meminta Yusuf meminang 

Zulaikha.   

 

 

 


