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Latar belakang penelitian ini adalah banyak peserta didik yang jauh dari 
sifat-sifat kemanusiaan, tidak mengerti ajaran agama yang benar, dan lupa akan 
kewajiban hidupnya. Novel Ketika Cahaya Berpijar karya Arif YS menjadi salah 
satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan nilai religius pada peserta 
didik. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai religius apa saja 
yang terkandung dalam novel tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap 
pembelajaran sastra di SMA kelas XI. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 
mendeskripsikan bagaimana bentuk nilai religius yang terdapat dalam novel 
tersebut dan berimplikasi terhadap pembelajaran sastra di SMA Kelas XI. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif. Penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan proses daripada hasil 
karena hubungan antar bagian-bagian yang sedang diteliti jauh lebih jelas apabila 
diamati dalam proses. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, kalimat 
yang ada nilai religius dalam novel tersebutsementara sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa teks novel 
Ketika Cahaya Berpijar karya Arif YS dan sumber data sekunder berupa buku 
sastra, jurnal sastra, dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat nilai religius yang 
terkandung dalam novel tersebutdi antaranya: nilai akidah yang meliputi: iman 
kepada Allah Swt., iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi 
dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadhar. Nilai 
akhlak yang meliputi: akhlak terhadap Allah Swt., akhlak terhadap diri sendiri, 
akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap 
alam. Nilai syari’ah yang meliputi: perintah mengerjakan shalat, perintah 
menuntut ilmu, perintah beramal dengan tulus dan ikhlas, perintah berdzikir, dan 
perintah berdoa kepada Allah Swt.Novel ini dapat diimplikasikan 
padapembelajaran sastra di SMA Kelas XI untuk materi menganalisis unsur 
intrinsik dan ekstrinsik yaitu nilai religius novel Indonesia agar peserta didik 
dapat membangun karakter kritis, kreatif, baik secarakognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. 


