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“Saya tidak percaya bahwa setiap usaha keras akan menghasilkan 

apa yang diharapkan namun saya percaya dan yakin bahwa setiap 

usaha yang telah dilakukan, tidak akan sia-sia di sisi Allah 

Subhanahu wa Ta’ala” 

-Cah Bagus Al Jogjawi- 

 

 

“Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang 

dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala 

agar mendapat surga dan derajat yang tinggi di akhirat” 

-Syaikh Dr. Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Al Badr- 
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ABSTRAK 

 

Moralitas merupakan tingkah laku atau perilaku manusia yang bertujuan untuk 

mencapai sebuah kebaikan. Objek material dalam penelitian ini adalah buku 

Sandiwara Langit karya Abu Umar Basyier. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan beberaoa konsep moralitas yang terdapat didalamnya seerta implikasi 

moralitas bagi kehidupan manusia saat ini. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang 

bersifat kajian pusataka kemudian menggunakan pendekatan filosofis dalam 

metode pengumpulan data dan menggunakan metode deskriptif-hermeneutika 

dalam pengolahan data. 

Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa konsep moralitas yang 

terdapat dalam buku Sandiawara Langit karya Abu Umar Basyier, bahwa terdapat 

tiga unsur yakni prinsip sikap baik, Prinsip Keadilan serta pengaruh ajaran agama, 

yang dimana ketiga unsur tersebut merupakan struktur konsep moralitas yang 

terdapat dalam buku Sandiwara Langit. Bahwa prinsip sikap baik adalah sebuah 

prinsip yang dimiliki seorang untuk melakakuan kebaikan agar kejadian buruk 

tidak terjadi setelahnya. Adapun prinsip sikap keadilan adalah sebuah 

penimbangan atau pembagian kebaikan maupun keburukan dalam memberikan 

perlakuan sesuatu yang disertai dengan pengukuran. Karena pada hakikatnya 

semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah 

keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi 

yang sama. Dan pengaruh agama Islam sebagai tolok ukur yang mendominasi 

dalam buku Sandiwara Langit. 

Implikasi moralitas dalam buku Sandiwara Langit bagi kehidupan manusia 

sekarang adalah sebagai bentuk untuk memberi pencerahan atau motivasi kepada 

manusia sekarang, suapaya menjadi manusia yang memiliki moral dengan baik 

dan tidak terpengaruh atau tersesat dengan perkembangan zaman dari sisi 

keburukan apabila tidak memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupannya, terlebih 

terhadap kehidupan dalam berumah tangga yang dimana aplikasi moralitas sangat 

dibutuhkan untuk keberlangsungan hubungan yang baik bagi setiap diri sendiri 

maupun orang lain.  

 

 

Kata Kunci: Moralitas, Buku Sandiwara Langit, Abu Umar Basyier. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā' b Be ب

 Tā' t Te ت

 Śā' ś es titik atas ث

 Jim j Je ج

 Hā' h ح

∙ 

ha titik di bawah 

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Źal ź zet titik di atas ذ

 Rā' r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ş es titik di bawah ص

 Dād d de titik di  bawah ض
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∙ 

 Tā' ţ te titik di bawah ط

 Zā' Z ظ

∙ 

zet titik di bawah 

 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn g Ge غ

 Fā' f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mīm m Em م

 Nūn n En ن

 Waw w We و

 Hā' h Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis   muta‘aqqidīn   متعاقّدين

 ditulis  ‘iddah   عّدة

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah      هبة
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 ditulis  jizyah   جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh      نعمة هللا

 ditulis   zakātul-fitri  زكاة الفطر
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tentunya tidak lepas dari sikap bagaimana 

baiknya melakukan sesuatu, mulai dari berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar, menyesuaikan diri, hingga menjalin hubungan dengan lawan jenis. 

Ada rasa ingin tahu dan sudah menjadi kodratnya bahwa setiap manusia 

memiliki ketertarikan satu sama lain, hal ini dibentuk dari sebuah kebiasaan 

yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sebgaimana definisi moral yang 

berasal dari kata latin mores yang berarti kebiasaan.1 

Moral bukan monopoli agama maupun bangsa tertentu, karena bagian 

dari kekayaan batin manusia yang universal, tidak dipengaruhi oleh apa saja 

di luar manusia, moral murni datang dari diri manusia, ada perasaan terikat 

untuk bertindak, sehingga ada kehendak baik yang muncul seolah-olah 

memerintah, tetapi tidak memaksa.2 

Etika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan aturan-

aturan bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupannya, karena 

pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang mengkaji mana yang baik 

dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh 

yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Dengan demikian moral 

                                                 
1 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral. (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm. 118 
2 Endang Daruni Asdi. “Imperatis Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant”, Jurnal 

Filsafat, XXIII, November 1995, hlm 10. 
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merefleksikan bagaimana manusia hidup agar berhasil sebagai manusia, yang 

benar-benar mampu mengemban tugas sebagai khalifah fi al-ardi3 

Moral terkadang diidentikkan dengan etika dalam hal-hal yang terkait 

dengan baik-buruk perilaku manusia. Namun, keduanya memiliki perbedaan 

pengertian menurut Franz Magnis Suseno, etika bukan suatu sumber 

tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran 

kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan padangan-pandangan moral. 

Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika adalah pemikiran 

sistematis tentang moralitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa etika bisa disebut 

juga sebagai Filsafat Moral. Yakni etika berfungsi sebagai teori atau nalar 

filosofis dari perilaku baik dan buruk (‘ilm al-akhlaq), dan moral (akhlaq) 

adalah praktiknya. Franz Magnis Suseno menambahkan bahwa etika dalam 

arti yang lebih luas adalah keseluruhan norma dan penilaian yang 

dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui 

bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.4 Definisi moral 

ini bertujuan agar diterimanya berbagai definisi yang paling tidak dapat 

mewakili maksud dari makna moral itu sendiri. Ada dua pokok utama 

mengenai keobjektifitasan moralitas yakni keputusan moral harus didukung 

oleh akal yang baik, kemudian moralitas menuntut pertimbangan 

ketidakberpihakan dari setiap kepentingan individual.5 

                                                 
3 Suparman Sukur, Etika Religius,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2004), hlm. 1-2 
4 Ahmad Tajuddin Arafat, “Filsafat Moral Ibn HAzm dalam Kitab Al-Akhlaq was-siyar Fii 

Mudawatin Nufus”, Analisa, Vo.l20, No. 1, hlm 52 
5 James  Rachels, Filsafat Moral. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2004), hlm. 34 
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Kebaikan dan keburukan setiap perilaku manusia yang ingin selalu 

bertindak benar dengan keterikatan tujuan yang menjadi dasar atas perilaku 

manusia. Bukan hal yang mustahil bahwa manusia sebagai pelaku kebaikan 

mengarahkan setiap perilakunya kepada kebaikan. Dalam dunia filsafat ada 

mode (gaya) yang berbicara tentang nilai dan bukan yang baik, sebab tidak 

ada gunanya mempersoalkan istilah yang praktis karena suatu hal tidak dapat 

mempunyai nilai selain suatu yang baik. Faktanya sesuatu yang baiklah yang 

menyebabkan hal tersebut bernilai. 

Sebagaimana analisis Aristoteles. seperti yang dikutip oleh W. 

Poespoprodjo, Aristoteles adalah seorang filsuf terbesar dalam sejarah filsafat 

di yunani. Dalam karyanya yang berjudul Ethica, Aristoteles menandaskan 

bahwa manusia dalam semua perbuatannya, selalu mengejar yang baik. Oleh 

karenanya Aristoteles merumuskan definisi baik sebagai sesuatu yang 

menjadi arah semua hal, sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dituju, adapun 

definisi tujuan, Aristoteles memberikan definisi sebagai sesuatu hal yang 

dikerjakan.6 

Tidak sedikit dalam hal ini manusia menyikapi legalitas moral 

berlandaskan kepercayaan atau agama masing-masing dalam tolak ukur 

penilaiannya. Tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa terdapat 

banyak orang berbeda kepercayaan, berbeda agama, atau bahkan belum 

pernah mengenal agama-agama yang ada, namun hidupnya mempunyai ciri-

                                                 
6 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral. (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm. 34 
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ciri yang sangat terpuji sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dan 

diperjuangkan perwujudannya oleh manusia pada umumnya. 

Adapun mengenai prinsip moral adalah berdasarkan kodrat integral 

manusia yakni kodrat rohani-jasmani, yang harus menuju pada 

perkembangannya maka kodrat itu pun menuju pada kesempurnaan tertentu, 

kesempurnaan itu dalam hidup di dunia ini dilaksanakan dengan kesusilaan. 

Manusia adalah manusia jadi, dengan maksud berlaku sebagai manusia. Jika 

tidak maka ia mengingkari kemanusiaannya. 

Dalam permasalahan ini ada beberapa yang menjadikan poin penting 

pandangan moralitas yang bersifat objektif maupun subjektif, yang dimana 

moralitas objektif memandang perbuatan semua sebagai suatu perbuatan yang 

telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku 

yang dapat mempengaruhi dirinya sendiri atas kesukarelaan atau hanya rasa 

kerelaan sepihak. Adapun moralitas subjektif adalah moralitas yang 

memandang perbuatan sebagai yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan 

pelaku sebagai individu, dan tak dapat lepas dari berbagai aspek yang melatar 

belakanginya, mulai dari kondisi ruanglingkupnya atau sudut pandang dari 

satu sisi saja. 

Moralitas yang ada dalam sebuah kisah kehidupan nyata yang tertulis 

dengan indah di buku karya Abu Umar Basyier yang berjudul “Sandiwara 

Langit” menarik untuk menjadi bahan penelitian dalam lingkup moralitas, 

sebab banyak nilai moralitas tentang hubungan sosial antara suami dengan 
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istri, kemuadian tentang kisah pernikahan dengan perjanjian kontrak dengan 

syarat – syarat tertentu, untuk itu Peneliti memberikan sedikit ringkasan kisah 

yang ada di buku agar pembaca dapat mengetahui latar belakang kisah yang 

ditulis dalam buku tersebut.  

Seorang pemuda bernama Rizqaan , berusia 18 tahun yang baru saja 

lulus SMA. Rizqaan memilih untuk menikah di usia remajanya demi menjaga 

diri dari perbuatan zina, dia hidup dengan kedua orangtuanya berlatar 

belakang ekonomi yang dibawah berkecukupan. Dia kemudian berkonsultasi 

dengan ustadz yang menjadi guru spiritualnya mengenai niatnya yang selepas 

lulus SMA hendak menikahi seorang gadis satu tahun lebih muda darinya. 

Halimah gadis yang hendak dipersunting leh Rizqaan, dengan umur satu tahu 

di bawah Rizqaan namun Halimah juga satu angkatan dengan Rizqaan di 

sekolah yang sama.7 

Realitanya dalam menjalani proses pernikahan di usia yang terbilang 

masih sangat muda bagi Rizqaan dan Halimah adalah hal yang dianggap tidak 

biasa oleh orangtua Halimah senidiri. Kedua orangtua halimah kurang setuju 

untuk menikahkan Halimah dengan Rizqaan sebab dia dipandang oleh 

orangtua Halimah sebagai pemuda yang belum jelas kehidupannya, Rizqaan 

belum memiliki pekerjaan yang tetap, baru lulus SMA, dan usianya masih 18 

tahun. 

                                                 
7 Abu Umar Basyier, Sandiwara Langit. (Surabaya: Shafa Republika, 2014), hlm. 23 
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Pemuda yang teguh dengan pendiriannya, Rizqaan tetap membulatkan 

tekadnya untuk menikahi Halimah, dan Halimah sendiri juga berkenan untuk 

dinikahi olehnya. Hingga pada akhirnya orangtua Halimah merestui 

pernikahan tersebut, akan tetapi  dengan satu syarat yang ditujukan kepada 

Rizqaan yakni ia diberi waktu 10 tahun untuk pembuktian bahwa ia dapat 

membahagiakan Halimah serta memberikan kehidupan yang layak untuk 

Halimah, jika dalam 10 tahun Rizqaan tidak dapat memenuhi syarat – syarat 

yang telah diberikan, maka ia harus menceraikan halimah. 

Perjalanan kehidupan sebagai pasangan yang masih tergolong muda 

mereka lalui selangkah demi selangkah, dimulainya perjuangan Rizqaan 

dengan mengontrak rumah kecil untuk tempat dia dan Halimah tinggal 

sementara, ia mencoba berjualan roti dari distributor yang ia jual kembali 

dengan keliling dari warung ke warung demi menafkahi Halimah, kemudian 

dia mencoba untuk memproduksi rotinya sendiri hingga menjualnya sendiri, 

sampai pada titik dimana Rizqaan dapat mendirikan pabrik produksi roti 

dengan skala yang cukup besar dengan penghasilan yang sudah sangat layak, 

dari sana ia dapat membeli rumah, mobil, memperluas pabriknya dan 

berbagai fasilitas kehidupan yang lainnya. 

Ada banyak permasalahan moralitas dalam kehidupan yang terkisah di 

dalam buku “Sandiwara Langit”. Mulai dari sisi keadilan maupun menyikapi 

fenomena dalam berhubungan dengan sesama manusia lain yang tidak 

sependapat. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, kiranya inilah yang menjadi 

alasan ditulisnya penelitian ini. Penelitian ini menarik karena pembahasan 

seputar ajaran moralitas dalam kehidupan yang dihadapi tidak berkesusaian 

dengan pandangan manusia lain yang dimana keinginan menikah di usia 

remaja serta persyaratan pernikahan yang apabila tidak terpenuhi dapat terjadi 

perceraian sebagaimana perjanjian sebelum pernikahan. Kemudian 

diharapkan bisa memberikan nilai positif bagi kehidupian yang beretika serta 

menjalaninya dengan moral yang hanif. Penelitian ini nantinya akan 

mengungkapkan bagaimana sisi nilai moralitas yang terdapat di buku kisah 

“Sandiwara Langit”. Selanjutnya masalah akan dibahas dan diuraikan pada 

rumusan masalah berikut ini. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa rumusan 

masalah yang hendak diteliti sebagai berikut: 

A. Apa konsep moralitas dalam buku Sandiwara Langit karya Abu 

Umar Basyier? 

B. Bagaimana implikasi moralitas bagi kehidupan manusia dalam 

buku Sandiwara Langit karya Abu Umar Basyier? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam buku Sandiwara 

Langit karya Abu Umar Basyier 
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2. Menjelaskan implikasi nilai moral terhadap kehidupan manusia 

yang terdapat dalam buku Sandiwara Langit karya Abu Umar 

Basyier 

Sedangkan kegunaan penelitian ini ialah : 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

wawasan bagi peneliti serta para pembaca untuk lebih mendalami 

nilai morlitas yang terdapat dalam buku Sandiwara Langit karya 

Abu Umar Basyier 

2. Memberikan pengetahuan kehidupan kepada manusia terlebih 

dalam nila moralitas 

3. Diharapkan bisa  memberikan kontribusi bahan refrensi penelitian 

pustaka terkait nilai moralitas khususnya 

4. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarana strata satu 

Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam 

D. Tinjauan Pustaka 

Permasalahan tentang bagaimana hidup yang baik dan hidup dengan 

baik telah lama menjadi bahan pemikiran manusia. Hampir muatahil manusia 

tidak menghadapi dua pertanyaan fundamental dari hidupnya. Sebab setiap 

kehidupan manusia tidak lepas dari prilaku manusia untuk menjalani 

kehidupannya, setiap perilaku memiliki sifat baik maupun sifat buruk yang 

bergantung dari mana sudut pandang itu berasal, karenanya konsep moralitas 
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terbentuk sebagai jalan objektif dalam menilai baik dan buruknya prilaku 

kehidupan manusia. 

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka peneliti 

perlu mengemukakan penelitian maupun buku yang membahas tentang 

moralitas. 

Penelitian yang dilakuakan oleh Siti Khadijah Zanuri berjudul Makna 

Kebahagian dalam Buku La Tahzan Karya Aidh Al Qarni8, penelitian ini 

mengkaji makna kebahagian (yang merupakan bagian dari moralitas) yang 

terkandung di dalam buku La Tahzan karya ‘Aidh Al-Qarni. Skripsi ini juga 

memberikan gambaran berbgai sudut pandang makna kebahagian dari 

beberapa filsuf yang kemudian Imam Al-Ghazali menjadi fokus pandangan 

untuk meneliti makna kebahagian di dalam buku La Tahzan karya ‘Aidh Al-

Qarni.Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dikaji 

oleh Peneliti, yaitu penelitian sama – sama membahas tentang aspek cabang 

moralitas dalam sebuah buku yang dimana moralitas menjadi sudut pandang 

objektifitas. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh M. Mahmud El Makhluf 

dalam skripsinya yang berjudul Moralitas Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 

Karya Habiburrahman El Shiraz9 mengambil sudut pandang moralitas yang 

terkandung di dalam novel tersebut dengan analisis secara konseptual atas 

                                                 
8 Siti Khadijah  Zanuri,Makna Kebahagian dalam Buku La Tahzan Karya Aidh Al Qarni, 

skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. 
9 M. Mahmud El Makhluf, Moralitas dalam Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman El 

Shirazy, skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2009 
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makna yang terkandung serta pendekatan hermeneutika yang kemudian 

menemukan beberapa segi moralitas yang berbeda-beda. Penelitian ini 

memiliki relevansi yang hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh 

Peneliti, yakni menggunakan konsep serta pendekatan yang sama untuk 

meneliti sebuah novel buku akan tetapi perbedaannya dengan penelitian yang 

sedang Peneliti lakukan adalah objek bukunya yakni Sandiwara Langit karya 

Abu Umar Basyier. 

Kemudian buku berjudul Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan 

Praktuk, yang ditulis oleh W. Poespoprodjo. Pembahasannya mengenai 

berbagai teori serta konsep filsafat moral, didalamanya  berisi arti moralitas 

serta praktek maupun pendapat para filsuf sebagai landasan argumentatif 

tentang filsafat moral. 

Buku Filsafat Moral karya James Raechel, dalam buku ini berisi 

tentang berbagai studi kasus serta kejadian yang dirasakan secar aktual, 

kemudian problematika pertanyaan tentang filsafat moral dalam kehidupan 

manusia, didalamnya juga mentelaah contoh-contoh kasus masalah yang 

dihadapi beberapa manusia yang kemudian dikaji secara mendalam dari 

penilaian moralitas 

Berbeda halnya dengan buku berjudul Etika ditulis oleh K.Bertens, 

buku Etika ini berisi tentang refleksi atas moralitas perilaku manusia dengan 

pembahasan etika/moral secara menyeluruh dengan beberapa materi seperti 

hati nurani, kebebasan, serta tanggung jawab dan dibahas juga mengenai teori 

sejarah filsafat moral dengan beberapa sudut pandang Immanuel Kant. 
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Setelah melakukan peninjauan terhadap beberapa kajian pustaka di 

atas, penelitian dengan judul “Konsep Moralitas dalam Buku Sandiwara 

Langit karya Abu Umar Basyier” ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, meski dalam prespektif filsafat moral ada kesamaan, akan tetapi 

dalam novel Sandiwara Langit lebih menonjolkan bagaimana seorang 

pemuda yang berusaha untuk menjaga diri dari perzinahan yang kemudian 

memiliki tantangan perceraian dalam perjalanan rumah tangganya, tentunya 

dalam kisah ini memiliki nilai moral yang menarik untuk dikaji. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang peneliti gunakan dalam skripsi ini, kaitannya 

dalam menelaah ajaran moralitas dalam buku Sandiwara Langit karya Abu 

Umar Basyier adalah teori hermeneutika. Memahami teks atau sebauh karya 

sastra hermeutika menjadi sebuah metode untuk menganalisis serta 

menafsirkan bagaimana karya sastra tertentu dapat dipahami maknanya. 

Hermeneutika mengandung tiga unsur utama sebagai inti teorinya yakni, (1) 

teks (2) penulis (3) pembaca, ketiga unsur tersebut saling memiliki korelasi 

dan integrasi bagaimana teori hermeneutika dapa dijadikan sebuah acuan 

untuk memahami serta menafsirkan sebuah karya sastra. 

Kemudian bagaimana hermes memaknai hermeneutika dalam tiga 

bentuk makna dasar dalam penggunaanya yakni (1) mengungkapkan kata 

(menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi (3) menerjemahkan. Ketiga 

bentuk dasar tersebut diartikan sebagai interpretasi dalam memahami sebuah 

teks. Pada umumnya teks sastra menyimpan makna terselubung  dalam 
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bentuk simbolik, politik maupun konseptual. Tujuan pembacaan teks sastra 

tidak sekedar mengetahui atau mengenali struktur bentuk dan bahasa, tetapi 

justru lebih penting adalah memahami makna tersirat maupun tersurat.10 

Dengan ini peneliti mencoba melihat bagaimana Abu Umar Basyier serta 

tokoh utama yang terdapat dalam buku Sandiwara Langit membentuk konsep 

moralitas yang dimana peneliti memposisikan buku Sandiwara Langit 

sebagai objek dari teori hermeneutika untuk mengetahui bagaimana konsep 

moralitas di dalamnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat 

kualitatif dan deskriptif, yaitu peneliti mengambil data-data dari berbagai 

refrensi uang berkaitan tentang tema pelitian ini. Kemudian dari data yang 

terkumpul dilakukan telaah secara deskriptif-analitis-eksplanatoris. 

Penelitan ini berusaha untuk mendiskripsikan konsep moralitas dalam 

buku Sandiwara Langit karya Abu Umar Basyier yang kemudian 

dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang konsep moralitas. 

                                                 
10 Anshari. “Hermeneutika sebagai Teori dan Metode Intrepetasi Makna Teks 

Sastra”,Sawergading, XV no. 2, Agustus 2009, hlm 188. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, kajian ini murni 

merupakan kajian bersifat textual. Metode yang digunakan menggunakan 

metode analisis yakni melakukan penlitian secara konsepsional terhadap 

buku Sandiwara langit, sehingga mendapatkan isi makna pokok yang 

terkandung di dalam buku tersebut. 

a. Data Primer 

Penelitian ini fokus pada buku Sandiwara Langit karya Abu 

Umar Basyier sebagai pedoman dalam mencari konsep moralitas 

yang terdapat di dalam buku tersebut 

b. Data Sekunder 

Data sekunder peneliti gunakan sebagai data pendukung yang 

disesuaikan dengan tema bahasan konsep moralitas dalam buku 

Sandiwara Langit, data ini bisa dari buku, jurnal, website ilmiah, 

maupun majalah. 

3. Metode Pengolahan Data 

Ada berbagai macam metode pengolahan data yang digunakan para 

peneliti untuk alat penelitiannya, disini peneliti menggunakan dua 

metode pengolahan data yakni : 

a. Metode Deskriptif 

Suatu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai 

budaya, sistem pemikiran filsafat, maupun konsep filsafat, metode ini 
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digunakan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta, sifat, ciri serta hubungan di 

antara usur-unsur yang berkaitan dengan penilitian.11 

b. Metode Hermeneutika 

Metode yang diterapkan untuk menangkap makna esensial, sesuai 

dengan konteksnya. Metode ini digunakan setelah data terkumpul, 

kemudian peneliti melakukan analisis dengan interpretasi dan 

penafsiran terhadap data, sehingga esensi data dapat ditangkap dan 

dipahami sesuai dengan konteks waktu sekarang.12 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan terhadap penelitian ini sebagai rancangan untuk 

merincikan pembahasan yang lebih sistematis, sehingga bisa dipahami dan 

tersampaikan hasil atau kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini akan 

dibahas dengan sistematika sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan, kemudian latar belakang masalah 

yang menghasilkan rumusan masalah sehingga diperoleh tujuan dan 

kegunaan penelitan yang didukung dengan tinjuan pustaka sebagai tolak ukur 

                                                 
11  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat : Paradigma Bagi 

Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semioika, Sastra, 

Hukum dan Seni (Yogyakarta: Paradigma, Paradigma 2005), hlm. 58. 

12  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat : Paradigma Bagi 

Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semioika, Sastra, 

Hukum dan Seni (Yogyakarta: Paradigma, Paradigma 2005), hlm. 252. 
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penelian, kemudian dibentuk kerangka teori yang sejalan dengan metode 

penelitan serta gambaran sistematika pembahasan dalam penelitian. 

Bab dua berisi tentang pembahasan konsep moralitas, pada bab ini 

peneliti menjelaskan konsep moralitas yang memiliki banyak cabang 

keilmuan. 

Bab tiga biografi dari Abu Umar Basyier serta gambaran tentang 

Sandiwara Langit, pada bab ini peneliti menjelaskan biografi dari Abu Umar 

Basyier dan memberikan penjelasan isi buku dari Sandiwara Langit, supaya 

lebih memahami yang terkandung dalam buku Sandiwara Langit. 

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, pada bab emapt ini akan 

dianalisis konsep moralitas dalam buku Sandiwara Langit karya Abu Umar 

Basyier dan implikasinya terhadap kehidupan manusia saat ini. 

Bab lima merupakan bab penutup yakni kesimpulan dari apa yang sudah 

dianalisis dari penelitian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian peneliti 

memberikan kritik yang membangun terhadap apa yang dirasa mengganjal 

dari proses penelitian ini, serta saran bagi peneliti dan pembaca. 
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       BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti memaparkan beberapa analisis, telaah, serta teori dan 

pandangan terkait konsep moralitas dalam Sandiwara Langit karya Abu Umar 

Basyier, maka peneliti memberikan kesimpulan berikut: 

1. Konsep Moralitas dalam Buku Sandiwara Langit Karya Abu Umar 

Basyier 

Konsep moralitas yang terdapat dalam buku Sandiwara Langit 

memiliki dua bentuk prinsip yakni prinsip sikap baik dan prinsip 

keadilan, serta agama menjadi landasan tolok ukur moralitas yang 

terdapat dalam novel Sandiwara Langit 

2. Implikasi Moralitas 

Implikasi moralitas buku Sandiwara Langit terhadap kehidupan 

manusia sekarang adalah sebagai bentuk contoh atau kisah yang dapat 

diaplikasikan untuk khalayak manusia yang memiliki berbagai macam 

persoalan dalam kehidupannya. Kisah dalam buku Sandiwara Langit 

dapat menjadi solusi untuk beberapa masalah terlebih berkaitan tentang 

moralitas kehidupan berumah tangga. 
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B. Saran-saran 

1. Moralitas adalah akhlak kebaikan yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia, dan salah satu tujuan manusia bermoral adalah untuk mencapai 

kebahagian dalam akhir hidupnya, oleh karena itu konsep moralitas yang 

terdapat dalam buku Sandiwara Langit ini semoga bisa menjadi 

kontribusi yang bermanfaat dalam kehidupan peneliti maupun pembaca. 

2. Kemudian peneliti sangat menyarankan kepada para pemuda yang hendak 

menikah maupun yang sudah menikah untuk memiliki buku Sandiwara 

Langit karya Abu Umar Basyier, sebab banyak kisah tauladan sebagai 

bekal dalam menghadapi perjuangan kehidupa secara umum maupun 

dalam kehidupan berumah tangga. 

3. Saran untuk Abu Umar Basyier, teruslah berkarya dengan menulis karya-

karya yang diangkat dari kisah nyata ini untuk menjadi salah satu sarana 

berbagi kebaikan dimanapun dan menjadi ladang dakwah dalam 

menyebarkan syiar Islam. 
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