
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya, dengan menggunakan bahasa 

sebagai medianya. Sastra hadir sebagai hasil renungan pengarang terhadap 

fenomena yang ada. Sebagai karya fiksi, sastra memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal atau angan dari pengarang saja, 

melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah 

gagasan yang ada dalam pikirannya. 

Menurut Teeuw (1991:3) karya sastra merupakan realisisasi sistem sastra 

dan aktualisasi kompetensi sastra, dan tidak ada ciri khas yang harus ditekankan. 

Sementara itu, Semi (1989:39) menganggap bahwa sastra merupakan karya 

seniyang mempunyai sifatsama halnya dengan karya seni lain, seperti seni suara, 

seni pahat, dan lain-lain. Akan tetapi, yang membedakan sastra dengan seni lain 

yaitu bahwa sastra memiliki aspek bahasa. 

Perihal eratnya hubungan sastra dan religi sudah menjadi kenyataan yang 

tidak mungkin dapat ditolak.Berkaitan dengan religi, sastra indonesia dibatasi 

mulai dari zaman balai pustaka, yakni pada tahun 1971.Pada tahun tersebut 

merupakan berdirinya penerbit karya-karya sastra Indonesia pada waktu itu. 

Karya sastra yang bersifat religius memberikan pesan moral yang berwujud nilai 

religiusitas. Atmosuwito (1989:128) mengatakan bahwanilai religius sangat 

mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia, baik yang dilakukan secara 
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perorangan maupun kelompok. Nilai religiusitas dalam karya sastra sangat 

diperlukan, karena sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. Pernyataan 

seperti itu muncul karena penulis karya sastra adalah makhluk sosial dan sekaligus 

makhluk religius yang tidak dapat dipungkiri, pengalaman religiusnya akan 

mempengaruhi karya sastra yangdihasilkan. 

Di antara ketujuh aspek kebudayaan, aspek religi yang paling sulit untuk 

dibedakan dengan karya sastra. Hampir tidak ada perbedaan antara sastra dan 

religi dalam masyarakat tradisional. Oleh karena itulah ada istilah sastra agama 

yang secara tradisional didefinisikan sebagai karya sastra yang didominasi oleh 

masalah religius. Religiusitas dapat memberi kesadaran batin untuk membuat 

kebaikan, dan perlu ditanamkan kesadaran tentang pemahaman, dan penghayatan 

terhadap nilai religius. Terutama pada zaman globalisasi sekarang ini sangat 

diperlukan sebuah karya fiksi berupa novel atau roman yang memiliki nilai 

religiusitas sebagai pembangun iman. 

Isi pesan novel Sang Pencerah bermanfaat untuk mengenal lebih jauh 

tentang bagaimana sebuah novel dapat dikategorikan sebagai media komunikasai 

massa cetak. Novel ini menarik diteliti dari segi intrinsik maupun ekstrinsik 

yangberkaitan dengan nilai religiusitas.Hal ini membuat novel mampu 

mengungapkan aspek kehidupan tokoh lebih mendalam sehingga pesan yang 

terkandung dalam novel lebih kompleks (Sumardjo dan Saini, 1997:29). 

Gambaran religiusitas akan tampak dalam cerita novel Sang Pencerah 

karya Akmal Nasery Basral. Sebagaimana diketahui bahwa karya sastra seperti 

novel, cerpen maupun, puisi sebenarya merupakan refleksi kehidupan yang terjadi 
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di masyarakat. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut karya sastra tidak akan hidup. 

Apabila karya sastra dihubungkan dengan religiusitas, maka nilai religiusitas 

sastra akan terasa lebih bernafas karena lahir dari konsep yang nyata.Karya sastra 

yang religius tidak akan pernah lepas dari pengalaman religius pengarangnya. 

Tanpa disadari dengan pengalaman religius yang pernah dialami oleh pengarang, 

secara tidak lansung akan memasukkan unsur religius dalam karya sastra yang 

dihasilkan.  

Atas dasar pemikiran di atas novel menarik untuk diteliti. Novel yang 

dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah novel yang berjudul Sang 

Pencerah. Alasannya Sang Pencerah merupakan novel karya Akmal Nasery 

Basral yang diadaptasi dari skenario film Sang Pencerah karya Hanung 

Bramantyo. Sang Pencerah merupakan novel yang menjadikan sejarah sebagai 

pelajaran pada masa kini tentang toleransi, koeksistensi (bekerjasama dengan 

yang berbeda keyakinan) kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan 

yang kurang. Novel tersebut juga menggambarkan perjuangan seorang Pahlawan 

Nasional sekaligus tokoh muslimyang tegas pendirin itu dimunculkan sebagai 

pembaharu Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern, 

rasional, dan terbuka. Banyak sekali perubahan yang diciptakan oleh Ahmad 

Dahlan diantaranya adalah memperbaiki sistem pendidikan, ekonomi, sosial dan 

kesehatan. Kehidupan sosok Ahmad Dahlan diceritakandalam kurun waktu 1912 

yang berjuang menegakkan Islam di tengah kultur Budaya Jawa yang banyak 

sekali perbedaanya dengan ajaran Islam. Budaya Jawa terutama di sekitar menara 

gading kekuasaan Kraton Yogyakarta. Selain itu, juga tampak dari segi isi dan 
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juga dari teknik yang disampaikan. Penggunaan bahasa yang kental dengan 

bahasa Jawa, pemilihan kata yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. 

Namun, tidak meninggalkan nilai atau pesan religius di dalam karyanya. 

Pemikiran yang rasional dan maju menjadi langkah awal pergerakan yang 

dilakukan Ahmad Dahlan. Bekal ilmu yang didapat selama di Makkah, 

membuatnya semakin intens dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia 

Islam yang sama halnya dengan Muhammad Abduh al-Afgani, Rasyid Ridha, dan 

Ibnu Taimiyah. Adanya interaksi dengan pembaharu tokoh-tokoh  Islam tersebut, 

berpengaruh dengan semangat jiwa dan pemikiran Dahlan. Semangat jiwa dan 

pemikiran itu yang kemudian menampilkan organisasi keagamaan Islam melalui 

Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan suatu agama akan tetapi, 

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk 

memperbaharui paradigma masyarakat mengenai pemahaman keislaman yang 

ortodok. Beliau memandang apabila masyarakat masih terus terkekang dalam 

keislaman yang ortodok akan menjadikan umat Islam menjadi statis dan kacau. 

Hal itulah yang membuat Dahlan untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni 

yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. 

Kegiatan religi sebagaimana yang dilakukan masyarakat dalam novel Sang 

Pencerah diantaranya adalah mandi padusan merupakan mandi yang dilakukan 

anak remaja laki-laki dan perempuan menjelang bulan suci ramadhan, hal tersebut 

bertujuan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat dan berharap 

segala amal ibadah dapat diterima oleh Allah,menyembah pohon-pohon besar 

yang dikeramatkan dengan menggunakan sesajen, upacara Nyandran. yasinan dan 
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tahlilan 40 hari untuk mendoakan arwah seseorang yang sudah meninggal, 

mendirikan Langgar Kidul untuk tempat ibadah sekaligus untuk berdakwah 

mengawali sebuah perubahan, mengubah arah kiblat karena merurut Ahmad 

Dahlan arah kiblat di Masjid Gede tidak fokus dengan ka’bah yang ada di Mekkah 

melainkan fokus dengan negara Afrika, puasa di bulan ramadhan, menunaikan 

ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama, dan sebagainya. Meskipun 

sebagian kegiatan religi merupakan kegiatan yang tidak tegolong dalam agama 

Islam, akan tetapi kegiatan tersebut merupakan gambaran dari sebuah budaya dan 

termasuk juga dalam sejarah yang hingga detik ini kebudayaan tersebut masih ada 

dan dilaksanakan.  

Religiusitas yang ditunjukkan tidak hanya berupa kegiatan-kegiatan religi, 

melainkan religiusitas dalam bentuk budi pekerti serta akhlak terpuji yang dimiliki 

para tokohuntuk mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam 

semesta sekalipun. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologi karya sastra yakni memasalahkan tentang suatu karya sastra, yang 

menjadi pokok telaah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan 

apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Sosiologi karya sastra, 

berkaitan dengan prestasi penciptaannya yang dipengaruhi oleh struktur sosial 

dimana pengarang berada, sehingga karya sastra memiliki fungsi tertentu terhadap 

struktur sosial tertentu. 

Untuk mendapatkan kesesuaian dalam penelitian, perlu dilakukan kajian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya telah dilakukan 

oleh oleh Andriyani (2006) dengan judul Analisis nilai-nilai pendidikan dalam 
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novel “Sang Pencerah” karya Akhmal Nasery Basral. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Andiyani yaitu Pemahaman mengenai novel Sang Pecerah 

berdasarkan nilai pendidikan yang ditinjau dalam beberapa aspek meliputi nilai 

pendidikan sosial, kepribadian, etika/moral, dan religius.Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Mayasari (2007) dengan judul Nilai-nilai Religius Tokoh Utama 

dalam Novel “Ayat-ayat Cinta” karya Habiburahman El Shirazy.Hasil penelitian 

ini menunjukkan wujud akhlak Fachry sebagai tokoh utama dalam novel Ayat-

ayat Cintayang berkaitan denganakhlak terhadap Allah SWT yang meliputi 

(takwa, tawakal, dan syukur) dan akhlak bermasyarakat meliputi (hubungan baik 

dengan masyarakat, pergaulan muda-mudi, dan ukhuwah islamiyah). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini berjudul Nilai Religiusitas 

dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Penelitian ini dan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Mayasari (2007) yaitu sama-sama 

mengangkat tema religius. Nilai religius penelitian terdahulu berkaitan dengan 

akhlak kepada Allah (takwa,tawakal,syukur), dan ahlak bermasyarakat (hubungan 

baik dengan masyarakat, pergaulan muda-mudi, dan ukhuwah islamiyah). 

Sementara itu,nilai religiusitas dalam penelitian ini berkaitan dengan (1) akhlak 

kepada Allah meliputi (takwa, cinta dan ridha, syukur, ikhlas,); (2) akhlak pribadi 

meliputi (amanah, syaja’ah atau berani, istiqomah, tawadhu, sabar); (3) akhlak 

berkeluarga meliputi (kasih sayang dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, 

silaturahmi dengan karib kerabat). 

Selain itu, penelitian ini tidak membatasi pada tokoh utama seperti 

penelitianMayasari, tetapi melihat dari semua tokoh dalam novel Sang Pencerah. 



7 
 
 

Jadi, penelitian ini bersifat mengembangkan teori yang memiliki sedikit 

persamaan cara pandang dengan penelitian terdahulu, tetapi berbeda dari segi 

permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa 

religiusitas yang berkaitan dengan akhlak merupakan suatu yang penting bagi 

manusia, dalam mengatur kehidupan agar bisa memperoleh keselamatan dunia 

akhirat, dan pembaca dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Jangkauan Masalah 

Berdasarkan etimologi, kata religi dapat diartikan sebagai pengikat yang 

bersifat mengikat.Istilah religius yang digunakan dalam Bahasa Indonesia, 

sepadan dengan kata religiosity dalam bahasa inggris. Menurut Daradjat, dkk 

(1987:58) religi dipandang sebagai sistem nilai yang merupakan petunjuk, 

pedoman, dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah 

hidupnya. Berdasarkan pendapat ini, untuk mengetahui nilai-nilai religi (Islam) 

harus mengetahui hakikat religi terlebih dahulu.Sementara itu, menurut Ali 

(2005:51) hakikat Islam sebenarnya merupakan keimanan dan kepatuhan atas 

kehendak Tuhan.Lebih lanjut Daradjat, dkk (1987:58) mengungkapkan bahwa 

hakikat Islam  adalah Iman, Islam, dan Ikhsan. Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai religius meliputi iman atau akidah, 

syariah atau ibadah, akhlak. 

Menurut Ali (2005:199) akidah merupakan ajaran tentang apa saja yang 

mesti dipercayai, diyakini dan diimani oleh setiap orang Islam. Oleh karena itu, 

akidah merupakan ikat dan simpul dasar Islam yang pertama dan utama. Ruang 
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lingkup akidah meliputi (1) keyakinan kepada Allah; (2) keyakinan kepada 

malaikat; (3) keyakinan kepada kitab suci; (4) keyakinan kepada nabi dan rasul; 

(5) keyakinan kepada hari kiamat; (6) keyakinan kepada kada dan kadar.  

Sementara itu, Azra (2002:117) sesuatu yang mengeraskan hati 

membenarkan yang membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih 

dari kebimbangan dan keraguan dapat dikatakan sebagai akidah. Akidah meliputi 

(1) iman  kepada Allah; (2) iman kepada malaikat; (3) iman kepada kitab suci; (4) 

iman kepada nabi dan rasul; (5) iman kepada hari akhir; (6) iman kepada kada dan 

kadar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah 

atau iman meliputi iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada 

kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada kada dan 

kadar.  

Menurut Ali (2005:242) syariah terbagi atas ibadah dan muamalah. Ibadah 

sendiri dibagi dalam lima kategori, diantaranya (1) ibadah dalam bentuk perkataan 

meliputi (berdzikir, berdoa, membaca Al-Qur’an); (2) ibadah dalam bentuk 

perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya meliputi (membantu dan menolong 

orang lain); (3) ibadah dalam bentuk perbuatan yang ditentukan wujudnya 

meliputi (shalat, puasa, zakat, dan haji); (4) ibadah yang cara pelaksanaanya 

berbentuk menahan diri meliputi (puasa, iktikaf, haji, umrah); (5) ibadah yang 

sifatnya menggugurkan hak meliputi (memaafkan orang lain karena telah 

melakukan kesalahan). Muamalah meliputi (hubungan dengan keluarga, 

pernikahan, tukar menukar barang, dan harta warisan).Lebih lanjut Daradjat, dkk. 
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(1987:195) mengatakan bahwa syariah atau ibadah terdiri dari (1) membaca 

syahadat; (2) shalat; (3) zakat; (4) puasa; (5) haji.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ali 

mengatakan syariah terdiri atas ibadah dam muamalah.Sementara itu, Daradjat, 

dkk.menyebutkan syariah hanya terdiri atas ibadah saja. Memerhatikan ruang 

lingkup secara umum, ruang lingkup syariah atau ibadah terdiri atas membaca 

shahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.Kemudian, muamalah terdiri atas 

hubungan dengan keluarga, pernikahan, dan harta warisan. 

Akhlak menurut Ali (2005:345) terdiri dari (1) akhlak kepada Allah 

meliputi (mencintai Allah lebih dari apapun dan siapapun, mengharapkan ridha 

dari Allah, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya); dan 

(2) akhlak kepada makhlukdibagi menjadi dua bagian yaitu (a) akhlak kepada 

manusia meliputi (akhlak kepada rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak 

kepadadiri sendiri, akhlak kepadakeluarga, akhlak bertetangga, akhlak 

bermasyarakat); (b) akhlak kepada lingkungan hidup. Sementara ituIlyas (1999:4) 

menambahkan bahwa akhlak terdiri dari (1) akhlak terhadap Allah yang meliputi 

takwa, cinta dan ridha, ikhlas, khauf dan raja, tawakal, syukur, muraqabah, 

taubat; (2) ahklak terhadap Rasullulah SAW meliputi mencintai dan memuliakan 

Rasul, mengucap salawat dan salam; (3) akhlak pribadi meliputi shidiq, amanah, 

istiqomah, iffah, mujahadah, syaja’ah, tawadhu’, malu, sabar, dan pemaaf; (4) 

akhlak terhadap keluarga meliputi birrul walidain, hak, kewajiban dan kasih 

sayang suami kepada isteri, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap 

anak, silaturahmi dengan karib kerabat; (5) akhlak bermasyarakat meliputi 
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bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik 

dengan mayarakat, pergaulan muda-mudi, Ukhuwah Islamiyah; (6) akhlak 

bernegara meliputi musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma’ruf nahi 

mungkar, hubungan pemimpin dan yang dipimpin. 

Memperhatikan dari beberapa pendapat di atas peneliti menggunakan teori 

mengenai ruang lingkup akhlak yang dikatakan Abdullah Draz dan telah 

dipertegas penjelasannya oleh Ilyas dalam buku berjudul Kuliah Akhlak yang 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan mengapa peneliti menyetujui 

teori mengenai akhlak yang dikemukakan oleh Ilyas, karena sebagai mana telah 

dijelaskan Ilyas membagi ruang lingkup akhlak mencakup seluruh aspek 

kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah maupun secara horizontal dengan 

sesama makhluknya. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan jangkauan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat 

keketahui masalah religiusitas sangatlah luas. Oleh karena itu, perlu adanya 

batasan masalah agar lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti. Terkait 

dengan religiusitas peneliti hanya membahas mengenai akhlak.Pembatasan ini 

dilakukan dengan pertimbangan, bahwa akhlak adalah potensi yang 

dianugerahkan Allah kepada manusia. 

Akhlak akan memungkinkan manusia memperoleh dan mengembangkan 

perbagai ilmu pengetahuan, serta dengan akhlak yang terpuji manusia dapat 

membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang 

menyelamatkan dan yang menyesatkan.Oleh karena itu, manusia harus memiliki 
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akhlak yang terpuji agar manusia yang hidup dapat berbuat, memahami, dan 

mewujudkan sesuatu dengan baik. 

Memperhatikan pertimbangan tersebut, ruang lingkup akhlak sangatlah luas 

jika diteliti secara keseluruhan, untuk itu permasalahan mengenai akhlak perlu 

dibatasi agar peneliti dapat menganalisis data yang ditemukan secara lebih teliti 

dan jelas. Oleh karena itu, terkait dengan akhlak dibatasi pada (1) akhlak teradap 

Allah  meliputi (takwa, cinta dan ridha, syukur, ikhlas); (2) akhlak pribadi 

(amanah, syaja’ah atau berani, istiqomah, tawadhu’, sabar); dan (3) ahlak 

berkeluarga (kasih sayang dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, 

silaturahmi dengan karib kerabat). 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dijelaskan, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana deskripsi nilai religuisitas yang berkaitan dengan akhlak kepada 

Allah meliputi takwa, cinta dan ridha, syukur, ikhlas dalam novel Sang 

Pencerah karya Akmal Nasery Basral? 

2) Bagaimana nilai deskripsi religuisitas yang berkaitan dengan akhlak pribadi 

meliputi amanah, syaja’ah atau berani, istiqomah, tawadhu, sabar dalam novel 

Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral? 

3) Bagaimana deskripsi nilai religuisitas yang berkaitan dengan akhlak 

berkeluarga meliputi kasih sayang dan tanggungjawab orang tua terhadap 

anak, silaturahmi dengan karib kerabat dalam novel Sang Pencerah karya 

Akmal Nasery Basral? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat digolongkan dalam dua pokok yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Kejelasan kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tentang nilai 

religiusitas dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi nilai 

religiusitas dalam novel Sang Pencerah yang berkaitan dengan: 

a) akhlak kepada Allah meliputi takwa, cinta dan ridha, syukur, dan ikhlas; 

b) akhlak pribadi meliputi amanah, syaja’ah atau berani, istiqomah, tawadhu, 

dan sabar; 

c) akhlak berkeluarga meliputi kasih sayang dan tanggungjawab orang tua 

terhadap anak, silaturahmi dengan karib kerabat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan pengetahuan dalam hal teknik pengembangan dan pengalihan 

karya sastra yang mengandung nilai-nilai religiusitas khususnya nilai akhlak; 

2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya ilmu 

pengetahuan mengenai studi Sastra Indonesia khususnya kajian mengenai nilai 

religiusitas khususnya novel.  
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3) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

dan sumbangan teori tentang kajian mengenai nilai religiusitas dalam karya 

sasta serta sebagai pertimbangan peneliti selanjutnya. 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dapat diterapkan sebagai alternatif materi mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia di universitas khususnya apresiasi sastra. Penelitian ini 

menjadi materi bacaan yang menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra; 

2) Dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap nilai-nilai 

religiusitas diharapkan mengantisipasi pengaruh budaya negatif dari luar. 

1.5 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiranan 

antara peneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini.Adapun istilah yang perlu ditegaskan meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1) Nilai Religiusitas merupakan suatu keadaan  yang ada dalam diri seseorang  

yang mendorong bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran 

agama yang dianut. 

2) Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat yang 

mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta 

sekalipun. 

3) Novel Sang Pencerah merupakan novel best-seller karya Akmal Nasery 

Basral yang memenangkan kategori novel fiksi dewasa terbaik pada IBF 2011. 

Cerita dalam novel ini menceritakan perjuangan seorang pahlawan nasional 
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sekaligus tokoh muslim yang bernama Ahmad Dahlan. Novel ini diterbitkan 

pertama kali pada bulan juni 2010 dengan ukuran 14 x 20,5 cm, tebal xviii + 

461 halaman. 

4) Pendekatan sosiologi sastra merupakan suatu pendekatan yang melihat  

hubungan antara sastra dan masyarakat, karena  sejauh mana sastra 

mencerminkan masyarakat pada waktu karya sastra itu ditulis. 


