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ABSTRAK   
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Novel merupakan teks fiksi yang lahir dari daya cipta, imajinatif, kreatif, 
dan eksploratif pengarang untuk menyampaikan segala kehendak atau segala yang 
menggejala dalam kesadaran batin pengarang. Penyampaian tersebut dinyatakan 
lewat unsur-unsur fiksional yang berlaku atau telah menjadi konvensi dalam 
penulisan prosa, sehingga terwujud dalam bentuk artefak sastra yang memuat 
unsur kreatif. Dalam proses kreatif tersebut pengarang dipengaruhi oleh faktor 
pendorong baik dari dalam diri pengarang maupun dari luar diri pengarang. Faktor 
pendorong itulah disebut dengan motivasi. Faktor yang timbul dari dalam individu 
disebut motif. Sedang faktor yang timbul dari luar individu tersebut disebut 
insentif. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan motivasi penulisan novel Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman. 
Masalah tersebut dijabarkan dengan rumusan: (1) motif dalam penulisan novel 
Ayat-ayat Cinta, (2) insentif dalam penulisan novel Ayat-ayat Cinta. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Sedang 
pendekatan analisis sastra yang digunakan adalah pendekatan analisis ekspresif. 
Data dalam penelitian ini berwujud paparan verbal, data pertama berupa paparan 
verbal hasil wawancara dan data kedua berupa paparan verbal kutipan unit teks. 
Sumber data pertama adalah penulis novel Aya-ayat Cinta (Habiburrahman) dan 
data kedua adalah teks novel Ayat-ayat Cinta. Instrumen utama dalam penelitian 
ini adalah peneliti dengan menggunakan alat perekam data berupa panduan 
wawancara terstruktur dan tabel rekapitulasi hubungan hasil wawancara dengan 
unit-unit teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
observasi teks. Teknis analisis data melalui tahapan (1) peneliti membaca 
berulang-ulang data, (2) peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti, (3) peneliti menandai data-data yang sesuai, (3) 
peneliti mengidentifikasi data, yakni apa motivasi penulisan novel Ayat-ayat 
Cinta Karya Habiburrahman, (4) peneliti menganalisis data, (5) peneliti 
menyimpulkan data.  

Dari kegiatan analisis data diperoleh hasil penelitian berupa deskripsi tentang 
motivasi penulisan novel Ayat-ayat Cinta yang meliputi motif dan insentif. (1) 
Motif penulisan novel Ayat-ayat Cinta  meliputi prestasi dan tanggung jawab. 
Habiburrahman bercita-cita menjadi penyair. Ia bercita-cita menjadi penyair yang 
hasil karyanya terdengar sampai ke seluruh dunia. Cita-cita tersebut diekspresikan 
lewat tokoh-tokoh dalam novel: Fahri, Maria, Nurul. Tokoh tersebut berprofesi 
dalam bidang tulis menulis. Habiburrahman berminat menulis. Habiburrahman 
menulis karena minat. Minat Habiburrahman terhadap dunia menulis 
diekspresikan melalui tokoh Fahri. Fahri adalah tokoh utama dengan profesi 
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menerjemah. Selain cita-cita dan minat, Habiburrahman senang menulis. 
Habiburrahman merasa senang pada saat dan setelah menulis. Perasaan senang 
terhadap dunia menulis tersebut diekspresikan lewat tokoh: Nurul (pandai menulis 
cerpen), Noura (lebih memilih sebagai penulis bebas), Fahri (penerjemah). 
Prestasi lain yang mendorong Habiburrahman menulis novel AAC adalah 
kemampuan. Habiburrahman bukan keturunan dari keluarga penulis, namun ia 
memiliki kemampuan menulis. Banyak prestasi dalam bidang menulis yang ia 
peroleh. Selain motif prestasi, motif penulisan novel Ayat-ayat Cinta adalah 
tanggung jawab.  Habiburrahman adalah orang yang perhatian terhadap realitas 
sosial. Perhatian tersebut yang mendorong Habiburahman menulis novel dengan 
dengan tokoh-tokoh yang kuat, berprestasi. Fahri Hafidz Al Quran, Maria 
Mahasiswa yang selalui memperoleh predikat cumlaude. Habiburrahman merasa 
memiliki hak pembebanan atas realitas sosial yang terjadi. Maraknya novel yang 
berbicara cinta dalam arti syahwat (menurut Habiburrahman) menjadi kewajiban 
secara pribadi dalam diri Habiburrahman untuk menulis novel cinta. Novel cinta  
yang didasari pada Al Quran surat Az Zuhruf ayat 67.   

(2) Isentif penulisan novel Ayat-ayat Cinta adalah kebutuhan dan harapan 
serta keadaan. Kebutuhan yang menjadi motivasi Habiburrahman dalam menulis 
adalah aktualisasi diri. Habiburrahman ingin mengajak umat Muslim pada 
kebenaran dengan bahasa yang bisa diterima. Aspirasi tersebut diekspresikan 
dalam novel AAC melalui tema cinta. Selain aktualisasi diri, kebutuhan yang 
mendorong Habiburrahman menulis AAC adalah rasa aman. Habiburrahman 
mengambil setting Mesir karena ia pernah tinggal selama empat tahun. Kasih 
sayang adalah kebutuhan lain yang ingin dipenuhi lewat penulisan novel AAC. 
Menulis novel adalah wujud kasih sayang kepada keluarga, bangsa, dan 
Tuhannya. Dengan demikian ia akan memperoleh balasan. Kebutuhan fisiologi 
turut memotivasi Habiburrahman dalam menulis novel AAC. Hal ini mengingat 
pekerjaan Habiburrahman adalah penulis. Motivasi ini diekspresikan dalam tokoh 
Fahri yang menggantungkan hidupnya dari menerjemah. Motivasi Habiburrahman 
dalam menulis adalah harapan terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Harapan lain 
Habiburrahman dalam menulis novel ini adalah dakwah. Habiburrahman berharap 
novel sebagai salah satu media dakwah. Dakwah kepada mahasiswa dan sastri 
khususnya dan pembaca umumnya. Cinta hasil tadzabur Al Quran surat Azuhruf 
67 adalah materi dakwah dalam novel ini. Cinta dengan arti sesungguhnya 
menurut Habiburrahman. Keadaan fisik Habiburrahman adalah salah satu 
motivasi penulisan ini. Habiburrahman mengalami kecelakaan dan mengalami 
patah kaki kanan. Sebagaimana tokoh Fahri Habiburrahman harus menghentikan 
segala aktifitas lain dan menekuni menulis. Pengalaman menulis Habiburrahman 
adalah satu keadaan yang memotivasinya untuk menulis. Pengalaman tersebut 
adalah pengalaman menulis sejak Aliyah.   


