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Manusia adalah makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan satu sama 

lain, saling berinteraksi, dan saling menolong antar sesama. Melihat realitas 

zaman sekarang terdapat banyak kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, 

banyak yang hidup individualis seperti tidak membutuhkan orang lain 

dikarenakan jarangnya berinteraksi. Interaksi sosial yang dibutuhkan tentu tidak 

hanya sekedar interaksi biasa, tapi interaksi sosial yang berkualitas yang 

dibangun atas dasar kasih sayang, ketulusan, dan harmoni. Adapun pendidikan 

sosial mempunyai arti bahwa suatu kegiatan yang dengan sengaja mengajarkan 

individu untuk bersosialisasi dengan baik, bermasyarakat dengan baik,  sehingga 

dapat mendorong kearah perubahan dan kemajuan dari individu itu sendiri. 

Dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan sosial karya sastra merupakan salah 

satu media pembelajaran yang dapat digunakan, salah satunya karya sastra 

dalam bentuk novel yaitu novel Ayat-Ayat cinta 2 karya Habiburrahamn El 

Shirazy yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan sosial. Adapun yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja nilai-nilai 

pendidikan sosial dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El 

Shirazy. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja nilai-nilai 

pendidikan sosial dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman El 

Shorazy. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (Library research). 

Sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. 

Adapun analisis data penelitian ini menggunakan Content Analysis. Hasil 

penelitian nilai-nilai pendidikan sosial yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat 

Cinta 2 karya Habiburrahman El Shirazy terdiri dari: Nilai pendidikan sosial 

tentang penanaman psikis mulia terdiri dari: taqwa, persaudaraan, kasih sayang, 

mengutamakan orang lain, pemberian maaf, keberanian. Nilai pendidikan sosial 

tentang memelihara hak-hak orang lain terdiri dari: hak orang tua, hak tetangga, 

hak guru, hak teman, hak orang yang lebih tua. Nilai-Nilai pendidikan sosial 

tentang melaksanakan adab-adab sosial terdiri dari:  Etika makan dan minum, 

Etika mengucapkan salam, Etika meminta izin masuk rumah,  Etika duduk dalam 

pertemuan, Etika berbicara, Etika bergurau, Etika menyampaikan ucapan 

selamat, Etika menjenguk orang sakit. 
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