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Abstract

-.olet entitled Ayar·ayor Cinta is a very good novel with complete contents. It is nOI only a literature
IDU novel but also a novel a/politics. culture. religioll.jikih (laws), ethics.langU4ge, and dakwah. The

-arming problem which can be raised is the complex culture in Ayar-Ayar einlo. This research uses
'VI! descriptive method and librarial study. The sources used in this 1l!search include documents
ng data about things or variables covering notes, transcript, books. newspapus, etc. Social

_round of the novel is described by an Indonesian student who is studyIng in Cairo, Egypt, with the
norms and traditions. There are two social backgrounds in the novel including local social cullural

!rountl covering easl and weSI cullure and social cultural background ofeach characters lhal is easl

~: religious novel, cultural aspects. lext

uluan

Novel merupakan karangan bebas. Seorang
~g bebas mengekspresikan tulisannya baik

! menyangkut penggunaan bahasa maupun
~ anan-penekanan pada kata atau kalimat.

tidak terikat oleh suatu aturan-aturan yang
dJpakai sehingga tidak menutup kemungkinan

)ang digunakan sehari-hari dapat tertuang
karyanya. Sastra merupakan hasil ciptaan
~ yang mengekspresikan pikiran. gagasan,
~, dan tanggapan perasaan penciptanya

kehidupan yang menggunakan bahasa yang
...,.aufdan emosional. Sebuah bentuk karyasasua
-.n. pengarang dengan pembaca mempunyai

penting. Karya-karya yang ditampilkan oleh
~g menjadi bahasa bacaan bagi pembaca.

dJpahami antara pembaca yang satu dengan
lea yang lain mempunyai kemampuan

~i cerita yang berbeda-beda. Seseorang
rnembaca karya sastra membutuhkan suatu

yang digunakan untuk memahami cerita tersebut.
brena itu, cara yang paling tepat dengan

menganalisis karya tersebut untuk menjembatani
antara pembaca dengan karya tersebut.

Sastra telah diakui sebagai sumber informasi
mengenai tingkah laku. nilai-nilai, dan cita-cita yang
khas pada anggota-anggota setiap lapisan yang ada
di masyarakat. Dalam merealisasikan tingkah laku.
nilai-nilai. dan cita-cita yang diidealkan, pengarang
bisa menggunakan tokoh sebagai penyambung
lindahnya. Penampilan tokoh dalam sastra bisa
menggunakan berbagai cara, misalnya pengarang
secara langsung melukiskan jasmani tokoh,
pengarang melukiskan jalan pikiran tokoh, reaksi
tokoh terhadap peristiwa yang dihadapi, pengarang
langsung menganalisis watak tokohnya, pengarang
melukiskan situasi sekitar tokoh, tanggapan tokoh
bawahan terhadap tokoh utama, atau melalui tokoh
bawahan yang membicarakan keadaan tokoh utama.

Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan novel
yang- sangat bagus dan lengkap kandungannya. Ini
bukan hanya novel sastra dan novel cinta, tetapi juga
novel politik, novel budaya, novel religi, novel ftkih,
novel etika, novel bahasa, dan novel dakwah. Novel
ini pun kemudian diangkat ke layar lebar karena

Volume 1 No.2 Desember 2009 129


























	COVER EDISI
	KOLOFON
	ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM NOVEL AYAT-AYAT CINTA KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	PEMBAHASAN
	TEMA
	PENOKOHAN
	ALUR
	PERWATAKAN
	SETTING/ALUR
	SIMPULAN
	KEPUSTAKAAN
	BACK COVER

