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B. Bidadari Bermata Bening. 

1. Aqidah 

a. Beriman kepada Allah 

Surah Shaad ayat 27: 

Artinya: “dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan 

orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka 

akan masuk neraka.” 

Surah Al-imran ayat 190-191: 

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal (190) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 

Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka (191).” 

Surah Al-an’am ayat 11 & 73: 

Artinya: “Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan 

itu.” 

Artinya: “Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. 

dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu 

terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala 



 

 

 

 

 

 

ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan Dialah yang 

Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.” 

Surah Al-A’raf ayat 54: 

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di 

atas 'Arsy[548]. Dia menutupkan malam kepada siang yang 

mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan 

dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. 

Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci 

Allah, Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat 

Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan 

kesucian-Nya.” 

b. Beriman kepada Rasul 

Surah Al-Ahqaaf ayat 35: 

Artinya: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai 

keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu 

meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat 

azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak 

tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu 

pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang 

fasik. 

 

c. Iman kepada Qada’ dan  Qadar 



Surah Al-Ahzab ayat 36: 

Artinya: ”dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 

bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-

Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” 

d. Surga dan Neraka 

Surah Ali Imran ayat 133: 

 Artinya: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 

untuk orang-orang yang bertakwa, 

Surah Qaaf ayat 30: 

Artinya:”(dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya 

kepada Jahannam : "Apakah kamu sudah penuh?" Dia Menjawab : 

"Masih ada tambahan?" 

2. Ibadah 

a. Sholat 

Surah An-Nisaa’ ayat 103: 

Artinya:”Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” 



 

 

 

 

 

 

Surah Thaha ayat 14: 

Artinya: “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku.” 

b. Puasa 

Surah Al-baqarah ayat 183: 

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 

kamu bertakwa.” 

c. Berzikir 

Surah Al-Ahzab ayat 41: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 

menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.” 

d. Berdoa 

Surah Al-Mu’min ayat 60: 

Artinya: “dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 

dalam Keadaan hina dina".” 

    

 

 

 

3. Akhlak 

a. Syukur 



Surah Al-Baqarah Ayat, 152, 172 & 185: 

Artinya: “karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.”(152) 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”(172) 

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 

dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, 

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan 

itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit 

atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(185) 

b. Ta’awun 

Surah Al-Baqarah ayat 273:   

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 

jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang 



 

 

 

 

 

 

tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari 

minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka 

tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang 

baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Mengatahui.” 

c. Berhuznudzon 

Surah Al-Hujurat ayat 12 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” 

d. Memuliakan tamu 

Surah Adz-Dzariyat ayat 26-27:     

Artinya: “Maka Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, 

kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. (26) lalu dihidangkannya 

kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan.”(27) 

e. Menjaga Kebersihan Lingkungan 

Surah Ar-Rum ayat 41-42 

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 



sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (41) Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka 

bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)."(42) 

C. Merindu Baginda Nabi 

1. Aqidah 

a. Beriman kepada Allah 

Surah Yaasin ayat 82: 

Artinya: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 

hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.” 

b. Beriman kepada Rasul 

Surah Al-Ahzab ayat 21: 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

c. Beriman kepada Qada’ dan Qadar 

Surah Al Anbiya ayat 35: 

Artinya: “tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang 

sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.” 

Surah Al-Mulk ayat 2: 



 

 

 

 

 

 

Artinya: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Pengampun” 

Surga Neraka surah At-taubah ayat 72: 

Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan 

perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-

sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang 

bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 

keberuntungan yang besar.” 

2. Ibadah 

a. Sholat 

Surah Al-Baqarah ayat 45: 

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu',” 

b. Puasa 

Surah Al-Isra ayat 82: 

Artinya: “dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”  

c. Berdoa 

Surah Hud ayat 47: 



Artinya;”Nuh berkata: Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung 

kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada 

mengetahui (hakekat)nya. dan Sekiranya Engkau tidak memberi ampun 

kepadaKu, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaKu, niscaya aku 

akan Termasuk orang-orang yang merugi." 

3. Akhlak 

a. Syukur 

Surah An-Nahl ayat 53: 

Artinya: “dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, Maka dari Allah-

lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, Maka hanya 

kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.” 

b. Ta’awun 

Surah Ad-dhuha ayat 9-10: 

Artinya: “sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku 

sewenang-wenang. (9) dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah 

kamu menghardiknya. (10) 

c. Berhuznudzon 

Surah Al-Hujurat ayat 10: 

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

d. Memuliakan Tamu 

Surah Ar-Rad ayat 21: 



 

 

 

 

 

 

Artinya: “dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah 

perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya 

dan takut kepada hisab yang buruk.” 

D. Kembara Rindu 

1. Aqidah 

a. Beriman kepada Allah 

Surah Az-Zariyat ayat 56: 

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” 

b. Beriman kepada Rasul 

Surah An-Nisa ayat 29: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

c. Beriman kepada Qada’ dan Qadar 

Surah Al-Isra’ ayat 70: 

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

d. Surga Neraka 



Surah Al-Waqiah ayat 20, 21dan 29: 

Artinya: “Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih (20) Dan daging 

burung dari apa yang mereka inginkan.”(21) 

”Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),”(29) 

2. Ibadah 

a. Sholat 

Surah Al-Maidah ayat 58: 

Artinya: “Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) 

sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang 

demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau 

mempergunakan akal.” 

b. Berzikir 

Surah Al-Baqarah ayat 152: 

Artinya: “karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.” 

c. Berdoa 

Surah Ash-Shoffat ayat 143: 

Artinya: “Maka kalau Sekiranya Dia tidak Termasuk orang-orang yang 

banyak mengingat Allah,” 

3. Akhlak 

a. Syukur 

Surah An-Nur ayat 33: 



 

 

 

 

 

 

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 

dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang 

memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan 

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 

berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 

dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. 

dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) 

sesudah mereka dipaksa itu”. 

b. Ta’awun 

Surah Al-kahfi ayat 95: 

Artinya: “Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh 

Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka tolonglah aku 

dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding 

antara kamu dan mereka,” 

E. Menggali dengan survey berapa jumlah penyebutan variabel-variabel   

nilai religius dalam masing-masing novel. 

No Nilai-nilai Religius Novel Bidadari 

Bermata Bening 

Jumlah 

Variabel 

1. Aqidah  

 Iman Kepada Allah 19 

 Iman Kepada Rasul 14 

 Iman Kepada Qada’ dan Qadar 4 



 Surga dan Neraka 3 

   

2. Ibadah   

 Sholat 30 

 Puasa 9 

 Baca Alquran 35 

 Zikir 15 

 Berdoa 26 

No Nilai-nilai Religius Novel Bidadari 

Bermata Bening 

Jumlah 

Variabel 

3. Akhlak  

 Syukur 28 

 Ta’awun 8 

 Huznudzon 3 

 Memuliakan Tamu 7 

  Menjaga Kebersihan 1 

 

No Nilai-nilai Religius Novel Merindu 

Baginda Nabi 

Jumlah Variabel 

1. Aqidah  

 Iman Kepada Allah 23 

 Iman Kepada Rasul 25 

 Iman Kepada Qada’ dan Qadar 1 

 Surga dan Neraka - 

   

2. Ibadah  

 Sholat 15 

 Puasa 1 

 Baca Alquran 12 

 Zikir 6 

 Berdoa 9 

   

3. Akhlak  

 Syukur 18 

 Ta’awun 6 

 Huznudzon 2 

 Memuliakan Tamu 5 

 Menjaga Kebersihan - 

 

No Nilai-nilai Religius Novel Kembara Rindu 

 

Jumlah 

Variabel 

1. Aqidah  

 Iman Kepada Allah 19 



 

 

 

 

 

 

 Iman Kepada Rasul 5 

 Iman Kepada Qada’ dan Qadar 3 

 Surga dan Neraka 2 

   

2. Ibadah  

 Sholat 20 

 Puasa - 

 Baca Alquran 32 

No Nilai-nilai Religius Novel Kembara Rindu 

 

Jumlah 

Variabel 

 Zikir 5 

 Berdoa 18 

   

3. Akhlak  

 Syukur 7 

 Ta’awun 3 

 Huznudzon 1 

 Memuliakan Tamu 2 

 Menjaga Kebersihan - 

 

 

 


