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BAB II 

BIOGRAFI PENGARANG  

DAN SEKILAS NOVEL KUHAPUS NAMAMU DENGAN NAMANYA 

 

A. Biografi Tentang Pengarang Novel (Taufiqurrahman Al-Azizy) 

1. Biografi Taufiqurrahman Al-Azizy 

Taufiqurrahman Al-Azizy adalah nama pena dari pengarang Novel 

Kuhapus Namamu dengan NamaNya. Taufiqurrahman Al-Azizydengan nama 

asli Muhammad Muhyidin, beliaulahirpada tanggal 9 Desember 

1977DesaKetoyanKecamatanWonosegoroKabupatenBoyolaliProvinsiJawa 

Tengah. Beliausehari-hariberprofesisebagaipetanidan trainer serta motivator 

khususdibidang“ SeniPengembanganDiri”. Anak kedua dari dua bersaudara, 

putra dari pasangan BapakSunaimIbnu Abu Darda‟ dan IbuRobiyatun. 

Taufiqurrahman Al-Azizy besar di Wonosobo. Sebagian besar 

idealismenya terefleksidalam setiap buku yang dihasilkannya. Karena 

beckgroudnnyailmu dakwah, Taufiqurrahman mengajak pembacanya untuk 

kembali kepada Allah secara kaffah, dengan mengkaji lebih dalam ajaran-ajaran 

Islam, sehingga tidak terkesankerasataumilitersehinggadapat diterima seluruh 

umat Islam. 

Pengalaman pendidikannya diawali, SekolahDasar di Impres Seworan 

Boyolali kemudian Ia hijrah ke Wonosobo dan melanjutkan pendidikan di SMP 

Negeri 1 Wonosobo. Selepas dari SMP, Ia mengambil pendidikan di SMA 
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Islam Sudirman Wonosobo. Setelah menyelesaikan stadi, Ia hijrahke Jakarta, 

sempat kuliah di Institut Qur‟an (IIQ) dan mondok di Pesantren Ilmu al-Qur‟an 

(UNSIQ). Beliau merupakan alumnus Pesantren Ilmu al-Qur‟an (UNSIQ), 

selain belajar ia juga aktif dibeberapa organisasi kampus baik intra maupun 

ekstra, diantaranya pernah menjadi ketua senat mahasiswa fakultas Dakwah di 

UNSIQ, kemudian ketua lembaga dakwah mahasiswa UNSIQ, ketua HMI 

cabang Wonosobo selama dua periode tahun 1999 dan 2000. Terlibat 

diberbagai Penelitian Sosial Ekonomi, Interfaith Committee (IFC), dan 

Fasilitator pada bagian pemberdayaanPerempuanWonosobo.Disamping itu, 

karena produkfitasnya dalam menulis, diangkatlah sebagai ketua Ikatan Penulis 

Muslim Wonosobo (IPMW). IPMW merupakanwadahpenulisislami Indonesia 

untukberdiskusidanbelajarbersamatentangislamdanmengadakanpenelitianpeneli

tiangunamembangunkeilmuahantarpenulis.. 

MenurutTaufiqurrahman Al-Azizy, Allah memberikan akal dan pikiran 

untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an agar 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pemikirannya ini tertulisdalam 

setiap karyanya yang kebanyakan membahas masalah agama.
1
 

 

 

 

                                                             
1http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2961/1/HIKMATUNNIS

A-FDK.PDF. Diakses pada hari senin 20 April 2015. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2961/1/HIKMATUNNISA-FDK.PDF
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2961/1/HIKMATUNNISA-FDK.PDF
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2. Karya-karya Taufiqurrahman Al-Azizy 

No Karya  Inti Sari 

1. Syahadat Cinta 

520 halaman, Diva Press 2007 

Perjalanan seseorang yang 

mencari jati diri, cinta dan 

Penciptanya 

2. Musafir Cinta 

331 halaman, Diva Press 2007 

Kekuatan Islam dalam cinta dan 

kehidupan 

3. Makrifat Cinta 

399 halaman, Diva Press2007 

Pencarian cinta religius yang 

bersumber pada cinta Ilahi 

4. Kitab Cinta Yusuf dan Zulaikha 

Diva Press 2008 

Spiritual cinta dan Iman 

berlandaskan al-Qur‟an 

5. Munajat Cinta 1 dan 2 

416 halaman, Diva Press 2008 

Pembangun jiwa untuk lebih 

bersyukur atas segala nikmat 

yang diberikan oleh Allah Swt 

6. Jangan Biarkan Surau Ini Roboh 

443 halaman, Diva Press 2009 

Nilai agama dan nilai moralitas 

Islam 

 

B. Sekilas Tentang Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

1. Tentang novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

Judul  : Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

Penulis  : Taufiqurrahman Al-Azizy 
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Penerbit : Adika Press  

Cetakan : Pertama, 2010 

Tebal  : 304 halaman 

Ukuran  : 13,5cm x 20cm 

2. Pendapat para tokoh tentang novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

Berikut ini adalah beberapa pendapat para tokoh mengenai novel 

Kuhapus Namamu dengan NamaNya karya Taufiqurrahman Al-Azizy.
2
 

diantaranya: 

a. Opik (Artis dan Penyanyi) 

Seseorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan agamis, 

berpendidikan tinggi sekaligus baik ternyata memiliki potensi yang 

menakutkan: berubah menjadi orang yang buruk akhlaknya , dan 

hancur kehidupanya. Dengan gaya bahasa yang khas, tajam,dan sarat 

makna, novel yang dituis akhi taufiqurrahman al-Azizy ini layak untuk 

dibaca. 
 
 

b. Muhammad Nadjib, M.Sc(Novelis dan Anggota DPR-RI) 

Selalu ada pelajaran dan hikamah dari setiap peristiwa. Kehidupan 

modern yang cenderung mendewakan materi, serba hidonistik selalu 

meninabobokan orang hingga lupa jati diri sebenarnya. Novel ini 

mengingatkan kita semua, sarat makna, dan perli dibaca. 
 
 

c. Drs. Samsul Munir, MA (Dekan Fakultas Dakwah UNISQ Wonosobo Jawa 

Tengah) 

Tidak ada novel yang selalu saya nanti terbitnya, kecuali novel karya 

Taufiqurrahman al-Azizy. Kali ini dia „menampar‟ kita melalui kisah 
kehidupan naufal dan Naura. Pesan moralnya sangat mengerikan: 

                                                             
2 Taifiqurrahman al-Azyzi,Kuhapus Namamu Dengan Nama-Nya, lembar ketiga 
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berhati-hatilah wahai orang baik, sebab suatu saat anda bisa berubah 

menjadi orang yang buruk. 

 

d. Muhammad Makhdlori (Penulis Best Seller Keajaiban Sholat Dhuha). 

Membelajarkan, tanpa menggurui. Menunjukkan, tanpa menyakiti hati. 

Inilah kekhasan novel-novel Taufiqurrahman al-Aazizy. Kuhapus 

Namamu dengan NamaNya merindingkan hati. 
 

e. Muhammad B. Anggoro (Penulis) 

Kuhapus Namamu dengan NamaNya adalah “Guru” kesekian kalinya 
setelah novel-novel Taufiqurrahman al-Azizy sebelumnya. 

 

f. Liza Fitri (Jakarta) 

Makin akhir dari cerita novel ini, makin membuat hati ini merinding 

membacanya, ending yang benar-benar menghentakkan hati insan 

manusia. 
 

g. Norma Yunita Yunus ( Luwuk, Indonesia) 

Subhanallah... banyak pelajarn yang kita petik. Karya yang indah, 

setiap manusia yang terbuai dengan “dunia” belajar untuk selalu 
menempatkan nama-Nya di hatinya. 

 

h. Azzam al-Muthohiri (Bekasi) 

 

Ya Allah, andai dia baca sebagian novel ini, semoga menjadi ikhtibar 

baginya dan aku sendiri, adindasemoga novel ini menjadi yang terbaik 

dari yang lain.  

 

i. Dhiny Maniz Aremanita (Hongkong) 

 

Banyak sekali pelajaran yang kupetik setelah baca sekuil novelnya. 

Sudah tidak sabar menunggu bukunya. 

 

j. Kartika Fajarsari (Jakarta) 
 

Sejak novel pertamanya yang berjudul Syahadat Cinta, saya selalu 

membaca novel Mas Taufiqurrahman al-Azizy. Selalu saja ada yang 

baru dari novelnya. Sungguh, saya mendapatkan banyak pelajaran 

yang sangat berharga dari novel-novelnya, termasuk novel Kuhapus 

Namamu dengan NamaNya ini.  



58 
 

 

3. Sinopsis Novel Kuhapus Namamu dengan NamaNya 

Novel “Kuhapus Namamu dengan NamaNya” karya 

Taufiqurrahman Al-Azyzi ini menceritakan tentang sosok seorang anak 

Kyai di Wonosobo, ia bernama Naufal, tokoh utama di novel ini, abahnya 

bernama Ahmad. K.H Ahmad seorang pengasuh pesantren yang terkenal 

di dukuh seruni-Wonosobo. Kedudukan K.H. Ahmad atau abah Naufal 

sebagai pengasuh pesantren menjadikan keluarga mereka selalu disegani 

oleh masyarakat serta santri di lingkungan tersebut. 

Latar belakang keluarga Naufal yang begitu agamis, yang 

menjadikan Naufal lahir dalam pintalan benang-benang agama. Takbir, 

tahmid, tasbih, bacaan al-Qur‟an, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain 

sudah ia kenal sejak dalam ayunan ummi nya. Pendidikan dalam keluraga 

menjadikan ia sukses dalam dunia pendidikan, pergaulan, dan karir. 

Predikatnya sempat turun ke no 2. Itupun hanya 1 semester saja, 

selebihnya sejak SD hingga SMA Ia selalu menjadi juara, diterima 

diperguruan tinggi negeri, dan  lulus dengan predikat cumlaude. 

Perusahaan-perusahaan yang bonafit pun telah menunngu kedatanganya.  

Umur 25 adalah umur dimana banyak orang menyukai lawan 

jenisnya untuk merajut bahtera rumah tangga bukan untuk teman bermain 

yang bisa digandeng kesana kesini, mengumbar cinta dimana-mana. Sama 

halnya seperti Naufal sang tokoh utama disini. Diumurnya yang 25 ini, Ia 

mengungkapkan keinginanya berumahtangga bersama Naura. Iya Naura, 
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gadis cantik di kampusnya. Tidak hanya Naufal yang ingin 

mendapatkanya, mahasiswa lainya pun naksir berat dengan Naura. 

Bahkan teman sekelas Naufal yang bernama Bowo pun ingin 

menjadikanya pacar. 

Akar cinta telah tertanam dalam jiwa Naufal, sehingga semua yang 

berkaitan dengan Naura menjadi indah. Matanya, bibirnya, rambutnya, 

jalanya, cara duduknya, bahkan diam nya Naura pun indah. Hanya 

keindahan yang dilihat oleh Naufal pada sosok Naura. Mendapatkan 

Naura adalah puncak kebahagiaan yang ia raih dan memiliki Naura adalah 

anugrah terindah yang diberikan oleh Allah yang Maha Esa. Meski 

sahabat yang satu kos yang bernama Sa‟di menentang keras hubungannya 

dengan Naura, karena Naura tak memakai kerudung. 

Banyak yang Naufal harus tempuh untuk mendapatkan Naura, si 

bunga kampus itu. Dari mencari  buku-buku tentang bagaimana 

mendapatkan cinta secara cerdas, mencari tau sosok seperti apa serta 

bagaimana seluk beluk keluarganya, bersaing dengan mahasiswa lainya 

dan dengan Bowo teman sekelasnya hingga menyakinkan orang tua 

Naufal untuk menerima Naura menjadi bagian dari keluarganya.  

Setelah lulus dengan nilai cumloude, mereka berdua 

melangsungkan pernikahandi Wonosobo, cukup meriah acara tersebut 

karena kedua mempelai adalah anak tunggal dari kelurga terhormat. 

Kecerdasan yang dimiliki oleh Naufal, membuat ia ditunggu-tunggu oleh 
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banyak perusahan-perusahaan bonafit. Sehingga setelah ia menikah,  

langsung mendapatkan pekerjaan serta jabatan yang sesui dengan apa 

yang diharapkan sebelumnya.  

Gaji pertama yang ia dapatkanberikan kepada Nauraistritercinta. 

Ketikaingin membagi untuk rasa syukurnya kepada Allah yang Maha Esa 

atas rizki yang ia dapat kepada Liza rekan kerjanya, tapi Liza menolak, 

“ada yang lebih membutuhkan” ungkap rekan kerjanya. Orang itu adalah 

seorang janda yang bekerja di kelas bawah yang gajinya t idak sepantar 

dengan pekerjaanya. Janda tersebut bernama Ibu Sukainah. Ibu Sukainah 

ini mempunyai dua anak yang masih kecil-kecil. Sehingga gaji 

pertamanya dibagi kepada beliau, kebetulan pada saat itu juga anak beliau 

yang bungsu sakit dan harus mendapatkan perawatan yang intesif dari 

dokter. Niat baik ini juga disetujui dan didukung olehistri. 

Dengantekundalambekerjadansabardalammenjalanikehidupan,tidak

terasa omset perusahaansemakin 

bertambah,secaraotomatisdenganberkembangnyaperusahaangaji Naufal 

pun semakin bertambah. Ia juga mendapatkan beasiswa untuk S2 atas 

kerja kerasnya selama ini. Tetapikegelisahansaat ituterjadi, 

dikarenakanperusahaanmengharuskan naufal untukpindahkan ke 

semarang. Pertengkaran kecil pun terjadi antara Naufal dan Naura 

dikarenakan Naura tidak setuju akan kepergian Naufal kesemarang. 

TetapiNaufal bersi keras untuk pergi. Jika ia pergi, gajinya akan 
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bertambah dan beasiswa pun dapat ia dapatkan dari perusahaannya 

sedangkan Naura tidak mengizinkan Naufal, suaminya pergi karena ia 

sedang hamil tua. Dan dirumah hanya mereka dan dua santri yang 

mengabdikan dirinya untuk Naufal, putra seorang kyai yang mereka 

segani. 

Tanpa pikir panjang, Naufalmemutuskan untuk pergi ke Semarang. 

Sedangkan Naura masih kesal akan keputusan suaminya meski ibu 

kandung Naura telah berada di dirumahnya sejak semalam di jemput oleh 

suaminya. Sesampainya di Semarang ia dikagetkan oleh seseorang yang 

akanmenggantikankedudukanya. Jauh dari perkiraan dan cerita bapak 

Imran pimpinan perusahaan orang yang menyuruh Naufal untukpindah ke 

Semarang dan orang yang akan memecat pemimpin perusahaan yang 

berada di Semarang. 

Pemimpin perusahaan yang berada di semarang adalah bapak Seno. 

Meski berada di pelabuhan  beliau terlihat Wajahya bersih, segar, dan ia 

selalu mengenakan peci warna putih. Kantor bersih dan banyak foto-foto 

ulama dan kaligrafi di pampang di dinding ruangannya. Beliau juga 

terkenal hebat, jujur, cakap, penyabar dan sangat beribadah.  

Naufal masih termenungmendengarkan cerita orang tentang pak 

Seno, apalagi ia telah membuktikan sendiri bagaimana beliau berprilaku, 

bersikap serta bagaimana keluarga yang dibinanya. Jauh dari cerita pak 

Imran, pemimpin pusat. Berbicara tetang keluarga, Naufa teringat oleh 
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istrinya yang mengandung darah dagingnya. Namun rasa kesal yang ada 

pada hatinya menghapus semua kerinduan itu, dan ia lampiaskan tuk 

bermain dengan rekan kerjanya di lapangan, Adit nama orang itu. 

Awalnya ia tak suka ajakan Adit yang jauh dari koridor islam. Namun 

lama-kelamaan ia termakan omongan Adit hingga ia terlena tak sadarkan 

diri bermain seks, minum-minuman keras dan kerja sampingan yang akan 

merugikan perusahaan. Sedangkan gaji perusahaan semuanya masuk 

dalam rekening istrinnya. 

Suatu hari, keresahan Naufal kembali mengusik pikiranya dan ia 

memutuskan untuk pulang, karen keresahan yang ada di pikiranya tak lain 

adalah kelahiran anaknya yang hingga saat ini tak ada kabar tentang 

keluarga dirumah, baik dari mertua, abah maupun ummi, serta dua santri 

yang tinggal dirumah, keputusan untuk pulang telah bulat, sesampai 

dirumah ia dikagetkan Bowo, yaa Bowo teman sekelas ketika kuliah, dan 

seseorang yang pernah menyukai istrinya. Amarahnya pun memuncak 

hingga pintu kamar hancur dikedornya meski telah dijelaskan cerita 

sesungguhnya, ia bisa meredakan amarahnya. Bahkan, mertuanya pun ada 

dirumahnya,te tapi sedikitpun meredakan amarahnya. Keesokan harinya, 

ia memutuskan untuk kembali ke semarang. Sebelum ia pergi, ia 

menyempaatkan untuk menggendong dan menimang-nimang anak semata 

wayang.Bergegas tanpa pamitan istri, untuk ke semarang. 
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Mentari telah tersenyum dengan riang, kehangatanya pun telah 

terasa. Suasana pelabuhan Semarang yang khas juga telah dirasakan 

Naufal. Dan itu artinya Naufal telah kembali bekerja. Pagi hingga sore 

bekerja di peusahaan, malam bekerja sampingan, dengan menerima 

barang dari luar tampa melalui beacukai dan sebelum bekerja sampingan 

ia dan teman-temannya bermain seks serta minum-minuman diruang 

kerjanya. Kekesalan akan kepulangan kemarin dirumah menambah 

semangat untuk melakukan perbuatan yang jauh dari koridor islam.  

Keterlenaan Naufalmembutakan segalanya,  ia pun tak pernah 

mengenal Allah lagi, tak pernah memberi kabar kelurgandirumah hingga 

tiba saat malam setelah ia berpesta seks dan mabuk di ruang kerja, Ia 

dikejutkan oleh sosok perempuan dan laki-laki yang tidak asing lagi 

baginya. Merekalah Liza rekan kerja dikantor Wonosobo dan Sa‟di teman 

satu kos ketika ia kulyah.  

Liza datang untuk menceritakan tentangpermasalahanyang terjadi 

di kantor, dan ternyata memang orang dalam yang mengrogoti perusahaan 

selama ini. Liza berharap dengan kedatanganya disini, ia mendapatkan 

nasehat serta motifasi dari Naufal. Tetapi harapantelah musnah, yang ada 

hanyalah kekecewaan, ketika melihat Naufal seperti itu. Ia pun tak dapat 

menahan tangisnyadanheran. Sedangkan sa‟di langsung meraih Naufal 

untuk dibawa ke kontrakanya, meski Naufal bersi kukuh untuk mengusir 

mereka berdua. 
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Sayup-sayup lantunan al-Quran membangunkan Naufal dari 

pembaringan. Ia mendapati dua perempuan dan seorang anak putri serta 

laki-laki seumuran Ia di ruang tamu. Mereka tidak lain adalah Liza dan 

istri serta putri Sa‟di. Lantunan ayat suci al-Quran dan keelokan putri 

sa‟di membuat air matanya menetes, teringat semua akan keluarganya di 

Wonosobo. 

Setelah naufal mandi dan sholat taubat, ia lansung beranjak pulang 

bertemankan Liza, karena Sa‟di dan keluarga kecilnya tak dapat 

mengantarkanya. Sesampainya dirumah didapati suara tangis putranya 

sedangkan Naura, istrinya berada di kamar yang berbeda. Keterlambatan 

menggunakan narkoba membuat Naura seperti orang tak waras. 

Sedangkan putranya menangis kelaparan, haus akan asi. Bibirnya kering, 

matanya juga demikian cekung. Daging tubuhnya seakan habis yang 

tersisa tinggal tulang-tulangnya saja. Amarah Naufal semakin memuncak, 

tapi Ia sadar bukan salah istrinya sepenuhnya.  

Naufal pun memeluk Naura, mengecup keningnya, dan meminta 

Liza untuk menghubungi dokter. Sedangkan Ia bergegas ke kamar 

putranya, diraih putranya dari tempat tidur putranya. Digendong, dicium, 

dan dipeluk putra semata wayangnya. Air mata Naufal tumpah melihat 

wajah putranya. Tangis putranya mulai melirih, mengecil dan tiba-tiba 

berhenti menagis untuk selama-lamanya. 
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Ribuan penyesalan mengusik batinya, kepergian putra semata 

wayangnya membuat Ia menjadi tak berdaya. Hingga Ia tak menyadari 

sudah seminggu lebih berada di pemakaman putranya. Tanpa seorang pun 

menemaninya. KetikaNaufal berjanji, akan terus berada disini, hingga 

Tuhan menampakkan ke-Maha-an-Nya atas dirinya. Hingga Ia bisa 

putuskan jalan hidup berdasakan petunjuk-Nya.  Dan saat itu juga, 

batinmengucap maaf kepada Naura, karena Ia akan menghapus namanya 

dengan nama-Nya.
3
 

 

 

 

 

                                                             
3 Novel Kuhapus namamu dengan Nama-Nya karya Taufiqurrahman Al-Azyzi 


