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BAB III 

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menegetahui makna kata 

bermain- main dalam buku Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo dan Dr. 

MN. Kamba, ada pun objek dalam penelitian ini adalah bab Main- main 

yang terdapat pada halaman 155 sampai halaman 159 dalam buku Tuhan 

Maha Asyik. Setiap paragraf dan percakapan dalam bab Main- main 

menjadi objek yang akan diteliti dan dijelaskan dalam penelitian. 

B. Sinopsis Buku Tuhan Maha Asyik 

Buku Tuhan Maha Asyik adalah buku yang ditulis oleh Sujiwo 

Tejo bersama Dr. H. M. Nur Samad Kamba, buku Tuhan Maha Asyik 

selesai dengan cetakan pertama pada tahun 2016 dan kemudian dengan 

cetakan kedua pada tahun 2017. Sujiwo Tejo merupakan seorang dalang 

yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1962 di Jember. Bakat dalangnya 

turun dari ayah Sujiwo Tejo yang bernama Soetedjo yang merupakan 

seorang dalang wayang kulit, wayang orang, dan wayang topeng (kerte). 

Sujiwo tejo merupakan lulusan ITB dengan mengambil jurusan 

Matematika dan Teknik sipil pada tahun 1980- 1988. Selain menguasai 

Matematika dan Teknik sipil, Sujiwo Tejo juga mengasai sastra, musik, 

seni rupa, teater dan film. Sujiwo Tejo sering berceramah tentang 

Matematika dan Tehnik sipil dalam spiritualitas manusia, menyanyi, 

mengompos lagu, memainkan alat musik, melukis, menulis buku, 
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membuat komik, bermain teater dan film, dan lain sebagainya. Salah satu 

lagu yang cukup terkenal milik Sujiwo Tejo adalah Sugih Tanpa Bandha, 

dan Mars Jancukers yang juga tidak kalah terkenal karena selain keahlian 

yang dimiliki, Sujiwo Tejo juga merupakan Presiden dari para Jancukers 

(sebutan untuk penggemar dan pendukung). 

Kemudian penulis selanjutnya adalah Dr. H. Nur Samad Kamba 

atau yang lebih akrab dikenal dengan Buya Kamba, Buya Kamba lahir di 

Sulawesi pada tanggal 23 September 1958 dan wafat pada tanggal 20 Juni 

2020. Buya Kamba adalah doktor lulusan dari Universitas Al- Azhar Cairo 

dengan mengambil jurusan Aqidah dan Filsafat tahun 1981 hingga 1994. 

Buya kamba merupakan dosen pengampu Tasawuf pada jurusan Tasawuf 

Psikoterapi (TP) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung 

sejak tahun 1998 hingga tahun 2020 atau tepatnya hingga beliau wafat. 

Buya Kamba menjadi pembicara dalam berbagai konferensi, seminar, 

lokakarya dan simposium internasional. Buya Kamba juga pernah 

menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Luar Negeri tahun 2000, ketua 

Divisi Luar Negeri di Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2011 dan 

anggota Bidang Kerja Sama Luar Negeri di Majelis Ulama Indonesia 

tahun 2011. Selain itu Buya Kamba juga menulis buku seperti Fatawa 

Majlis al- Ulama al Indusi (Terjemah Indonesia- Arab) terbitan CENSIS 

tahun 1996, Universitas Al-Azhar: Problem Modernisasi Pendidikan 

Islam, terbitan perta tahun 1997 dan lainnya. 
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Buku Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo dan Dr. MN. 

Kamba berisi ungkapan- ungkapan untuk mengkritisi pemahaman dan 

perilaku keagamaan yang sekarang berkembang di dunia termasuk 

Indonesia, hal ini cukup gamblang dijelaskan dalam setiap bab bahasan, 

dan setiap ungkapan tersebut dapat membuka hati pembaca tanpa merasa 

di gurui. Keterbukaan agama pada proses akulturasi dapat memungkinkan 

elastisitas dan fleksibilitas yang akan membawa lebih efektifnya misi- misi 

peradaban. Dalam memandang hidup dan kehidupan Sujiwo Tejo dan Dr. 

Nursamad Kamba menyatakan, bahwa: surga- neraka, baik- buruk, kaya- 

miskin, bahagia- derita, dan sebagainya adalah suatu keniscayaan yang 

sesungguhnya harmonis, terpadu, dan integral. Oleh karena itu terhadap 

derita yang sedang dialami hendaknya dianggap sebagai kenikmatan 

menuju kebersatuan dan kemanunggalan abadi. 

Buku Tuhan Maha Asyik menjelaskan tentang keasyikan Tuhan 

melalui kisah- kisah yang dikemas dalam dialog polos ala dunia bocah, 

Sujiwo Tejo dan Buya MN. Kamba coba mengajak pembaca “bermain- 

main” untuk memperkenalkan kemaha asyikan Tuhan. Tuhan sangat  asyik 

ketika Dia tidak di kurung paksa dalam pemaknaan- pemaknaan. Dia tidak 

terdefinisikan, Dia tidak termaknakan, Dia ada sebelum definisi dan 

makna ada, Tuhan itu anti mainstream. Tuhan itu maha asyik ketika kita 

mentadabburi-Nya, bukan melogikakan-Nya. Dengan mencampakkan 

kesombongan dan taklid pada kerendahan hati, buku ini mengingatkan 

bahwa kemanapun kau memandang, disitulah wajah Tuhan.  
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C. Data Objek Penelitian 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, objek kajian penelitian 

yang sedang dilakukan adalah bab Main- main yang terdapat dalam buku 

Tuhan Maha Asyik. Dalam bab Main- main yang terdapat pada buku 

Tuhan Maha Asyik juga menjelaskan bagaimana tokoh- tokoh memainkan 

ayat- ayat dan akibat yang ditimbulkan oleh permainan tersebut. Berikut 

adalah paragraf yang terdapat pada bab Main- main dalam buku Tuhan 

Maha Asyik. 

 

Pada paragraf pertama berisi rencana untuk memainkan ayat 

oleh tokoh orangtua : 

Rupanya obrolan Christie dan Dharma petang itu didengar oleh 

tetangga Dharma. Seorang tua yang tak memiliki anak. Ia seperti 

mendapat ide. Paginya ia ajak seluruh teman- temannya, sesama 

orangtua, termasuk orangtua Christie dan Dharma untuk 

memainkan ayat tertulis, “agar kehidupan jadi meriah”, begitu 

katanya berkali- kali, kepada orang- orang yang berbeda. 

 

Pada paragraf kedua menjelaskan bagaimana akibat yang 

didapat setelah melakukan permainan ayat yang telah direncakan pada 

paragraf sebelumnya: 

Sebulan setelah itu, Christie mendapati kening ayahnya benjol. 

Dharma mendapati mata ibunya bengap. Membiru. Rupanya 

mereka habis kena pukul disuatu ajang permainan ayat- ayat 

tertulis. Malah ayah Christine dan Buchori masuk instalasi gawat 

darurat sebuah rumah sakit.
27
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Kemudian bagian selanjutnya adalah percakapan antara Buchori 

dan Christine: 

“Aduuuh. Apakah hasil bermain- main dengan ayat tertulis 

adalah bengkak- bengkak?” Buchori bertanya kepada Parwati. 

“Ah, tidak juga,” Christine nimbrung. “Ayah Pangestu tidak 

bermain ayat tertulis. Pak Waskito itu bermain ayat tak tertulis. 

Dia bermain kelapa sawit. Kok, juga babak belur? Ayah 

Kapitayan, pak Markus, mainnya pasir, eh, remuk juga. Mereka 

rebutan lahan dengan sesama pengusaha ayat tak tertulis, yaitu 

pasir.” 

 

Pada bagian selanjutnya adalah pemaparan perbedaan raut wajah 

murid dan pemaparan penyebabnya: 

“Orangtua kalian pada sakit ya? Kok pada bermuram durja? 

Tapi Samin, kok, tidak sedih? Kenapa?” Bu Guru menunjuk 

murid gemuk di sudut. 

“Karena bokap saya tidak luka- luka, bu?” 

“Lho, aneh. Ayah kamu tidak ikut main- mainin ayat tertulis?” 

“Ikut, bu.” 

“Kok tidak ikutan bonyok?” 

“Karena bokap saya main- main ayat tertulis sama anak- anak, 

bu, sama teman- teman saya. Di kuburan.”
28

 

 

Pada paragraf selanjutnya berisi penjelasan dari Bu Guru 

tentang ayah Samin yang tidak bonyok: 

Sedianya Bu Guru akan menjelaskan bahwa, kalau begitu, ayah 

Samin tidak bonyok karena mengolah ayat- ayat dengan rasa 

bermain. Ayah- ayah yang lain barangkali mengolahnya dengan 

rasa yang lain. Monyet Hanoman, ketika masih kanak- kanak, 

ketika masih diselimuti oleh rasa bermain- main, sekali melompat 

bisa mengelilingi bumi tujuh kali. Itu kalau mujur. Kalau sedang 

tak mujur, sekali melompat bisa menabrak matahari. 
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Tabrakannya dan berpusingnya itu ia tanggapi dengan ketawa 

ketiwi. 

Pada paragraf selanjutnya yang menjadi akhir dari sub pertama 

dengan latar sekolah dan awal penjelasan masalah ini memuat kesimpulan 

dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Guru: 

Nah, ketika sudah dewasa, ketika ia berperang melawan para 

raksasa kerajaan Alengka. Lompatannya tidak sehebat itu lagi. 

Dia sudah tak memiliki rasa bermain. Imajinasinya terbatas. 

 

Pada paragraf selanjutnya menjelaskan tentang permainan dan 

contoh- contohnya, 

Hidup adalah permainan. Dunia sarat dengan aneka ragam 

permainan. Dari percaturan politik, perdagangan, usaha bisnis, 

hubungan internasional, intelijen, olahraga, sampai perang. Dari 

tingkat sederhana seperti permainan anak- anak, tingkat sedang 

seperti pada umunya perlombaan olah raga dan persaingan 

usaha, hingga tingkat tinggi seperti percaturan politik 

internasional dan siasat perang.
29

 

 

Pada paragraf selanjutnya menjelaskan tentang spesifikasi yang 

membentuk karakter permainan, 

Dalam setiap permainan terlepas dari jenis dan ragamnya, ada 

tiga spesifikasi yang membentuk karakter setiap permainan, 

pertama bahwa setiap pemain mempunyai tujunnya sendiri- 

sendiri berbeda atau bahkan bertentangan dengan tujuan pemain 

lainnya, kedua bahwa setiap pemain dipaksa untuk bergerak 

pada poros yang sering kali tidak berkorelasi langsung dengan 

keuntungan atau kemenangan yang ditargetkan, bahkan 

terkadang kemenangan yang dicapai malah berubah jadi 

kerugian fatal, ini menegaskan adanya unsur spekulasi, ketiga 

bahwa yang diuntungkan dalam permainan tidak hanya satu 
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pihak. Dan para pihak yang diuntungkan selalu berharap bahwa 

permainan tetap berkelanjutan. 

 

Berhubung dalam permainan ada persaingan dan perlombaan 

maka untuk memenanginya diperlukan strategi dan taktik. Ini 

membutuhkan seperangkat keahlian, skill, dan kompetensi yang 

mampu mempelajari dan menyiapkan rencana mengungguli 

lawan atau pesaing. Dalam kaitan ini tampak bahwa permainan 

bukanlah perbuatan sia- sia melainkan usaha yang sungguh- 

sungguh.
30

 

 

Pada paragraf selanjutnya memaparkan bagaimana Tuhan 

menjadikan kehidupan sebagai permainan, 

Karena Tuhan menjadikan hidup ini adalah permainan dan 

panggung sandiwara maka setiap orang adalah pemain. Para 

pemangku kepentingan otoritas keagamaan disadari atau tidak 

adalah pemain. Bahkan proses pembentukan otoritas keagamaan 

itu sendiri adalah permainan melalui percaturan politik. Dalam 

permainan selalu kalah dan menang silih berganti. Tak ada yang 

monopoli kemenangan atau menderita kekalahan secara terus- 

menerus. 

 

Terlepas dari percaya atau tidak akan intervensi Tuhan dalam 

kemenangan atau kekalahan, ada juga yang menyinggung 

keberuntungan, terdapat pesan moral yang mungkin merupakan 

salah satu tujuan tuhan menjadikan hidup sebagai permainan, 

yakni menjaga keseimbangan agar tidak bersombong ria jika 

menang dan tidak berputus asa jika kalah. 

 

Pada paragaraf selanjutnya menjelaskaan tentang kekeliruan 

dalam pelarangan permainan, 

Jika demikian halnya maka otoritas keagamaan keliru jika 

melarang atau mengaharamkan permainan. Kelemahan 
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argumentasi yang diajukan oleh mereka yang melarang jenis 

permainan tertentu ataupun melarang permainan secara umum 

atas nama agama adalah asumsinya bahwa permainan 

menjauhkan dari Tuhan. Asumsi ini muncul semata- mata karena 

memahami bahwa hubungan dengan Tuhan hanya dapat 

dibangun dengan ritual- ritual formal. Padahal Tuhan sendiri 

berharap dan selalu mengajak untuk terus berhubungan 

dengannya di detiap ruang dan waktu.
31
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