
 
 

 
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

 Karya sastra adalah fenomena yang unik, di dalamnya penuh serangkaian 

makna dan fungsi. Makna dan fungsi ini penting untuk diperjelas karena karya 

sastra dikenal dengan karya imajinasi. Karya sastra juga dapat dikatakan sebagai 

hasil ungkapan jiwa seorang pengarang yang berasal dari ide, pemikiran, 

perasaan, dan pengalaman pribadi atau suatu kejadian yang tentunya pernah 

disaksikan oleh pengarang lalu ia tuangkan ke dalam tulisan. Mempelajari sastra 

itu ibarat memasuki hutan, makin ke dalam makin lebat, makin belantara, dan di 

dalam ketersesatan itu akan didapatkan kenikamatannya. Kesimpulannya sastra 

ialah fakta tentang sistem gagasan  manusia sehingga harus dibuktikan melalui 

penelitian (Endraswara, 2011).  

 Karya sastra merupakan salah satu wadah bagi pengarang untuk 

berekspresi. Melalui karya sastra, pengarang tidak saja menuangkan ide-idenya, 

maupun perasaannya, tetapi juga menyampaikan pikiran, gagasan, pendapat, atau 

kesan-kesannya terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan. Sastra 

merupakan hasil imajinasi penulis yang diperankan dengan makhluk hidup dan 

benda-benda sehingga dapat dibayangkan (Widayati, 2015). Menurut Hasan yang 

dikutip oleh Basri (2015), sastra merupakan salah satu bentuk cara untuk 

menjabarkan berbagai kondisi manusiawi atau tepatnya sastra juga menjadi sarana 

untuk menjabarkan “manusia dalam dunianya”. 



 
 

 
 

Karya sastra memiliki beberapa genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Salah 

satu jenis karya sastra yang menarik untuk dikaji, yaitu novel. Novel adalah 

bagian dari prosa, di dalamnya terdapat serangkaian peristiwa yang menampilkan 

berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari tokoh 

kalangan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah yang memiliki peranan 

penting dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup agar memiliki nilai 

seni secara imajinatif. Novel menyajikan cerita fiksi dalam bentuk tulisan, 

mempunyai unsur instrinsik dan ekstrinsik. Persoalan yang dibicarakan dalam 

novel adalah persoalan manusia dan kemanusiaan serta bermacam-macam 

masalah lainnya. 

Humanisme adalah ilmu yang mempelajari tentang perikemanusiaan yang 

berkaitan dengan kemanusiaan, martabat manusia, hak-hak manusiawi yang 

bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan sesuai dengan hak dan 

kewajiban (Syariati, 2011). Nilai humanisme adalah nilai yang harus dijunjung 

tinggi dalam hidup seseorang. Adapun nilai tersebut, yaitu pentingnya menghargai 

pendapat orang lain, bekerja sama, rela berkorban, peduli terhadap orang lain, 

tolong menolong, dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut merupakan petunjuk yang 

dapat ditampilkan atau ditemukan dalam kehidupan nyata sebagai gambaran 

keberlangsungan hidup yang lebih baik (Hardiman, 2012). 

Semakin berkembangnya era globalisasi tidak sedikit manusia yang mulai 

melupakan kewajibannya terhadap sesama karena persoalan kemanusiaan semakin 

banyak dan kompleks. Ironisnya, semakin berkembang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah 

hidup manusia, tetapi sebaliknya ternyata banyak juga memberikan dampak 



 
 

 
 

negatif bagi kehidupan manusia. Kurangnya rasa empati terhadap orang lain akan 

menyebabkan manusia menjadi egois. Berlomba-lomba untuk memenuhi hasrat, 

selera, kekuasaan, dan keuntungan, dengan menghalalkan segala cara membuat 

manusia buta akan nilai-nilai kemanusiaan (Sitohang, 2009). Hal inilah yang 

menyebabkan hancurnya sedikit demi sedikit nilai humanisme pada saat ini. 

Memang benar adanya manusia sebagai persona mempunyai kemampuan untuk 

menentukan dirinya sendiri dan memiliki cara pandang berbeda-beda antara 

makhluk satu dengan yang lain. Manusia juga adalah makhluk sosial yang tumbuh 

dan berkembang bersama dengan individu lainnya.  

Nilai humanisme yang terdapat didalam karya sastra diharapkan dapat 

membawa perubahan sikap yang lebih baik kepada pembaca, menumbuhkan rasa 

empati yang tinggi, dan memiliki jiwa solidaritas antarsesama dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Dengan menjunjung tinggi nilai humanisme maka 

terciptalah manusia yang penuh tanggung jawab, tidak egois, serta mampu 

mengedepankan rasa hormat, dan peduli terhadap sesama. Berkaitan dengan karya 

sastra, banyak sastrawan yang memasukkan nilai humanisme di dalam karyanya. 

Salah satu sastrawan tersebut, yaitu Tere Liye, nama aslinya, yaitu Darwis. Ia 

seorang pengarang muda yang ada di Indonesia.  

Tere Liye dapat dikatakan sebagai pengarang muda yang mengagumkan. 

Karyanya mendapat apresiasi Islamic Book Award pada tahun 2017. Ia juga 

mendapat penghargaan dalam kategori Writer Of The Year dari Ikatan Penulis 

Indonesia (IKAPI) Award pada tahun 2016. Bukunya yang berjudul Dikatakan 

atau Tidak Dikatakan Itu Tetap Cinta meraih penghargaan sebagai buku puisi 

terfavorit anugerah pembaca Indonesia pada tahun 2014. Tere Liye adalah 



 
 

 
 

mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi, tetapi ia mampu menarik simpati para 

pembaca melalui nasihat-nasihat yang diungkapkan ke dalam bahasanya yang 

sederhana dan mudah dipahami. Tere Liye juga dapat dikatakan cukup terkenal, ia 

pernah diundang ke STKIP Muhammadiyah Kotabumi pada tahun 2016 dalam 

acara seminar kepenulisan. 

Tere Liye telah berhasil menulis tiga puluh enam novel dan sudah 

diterbitkan. Beberapa karyanya pun pernah diangkat ke layar lebar, yakni Hafalan 

Shalat Delisa (2005), Moga Bunda Disayang Allah (2005) dan Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu (2009). Hasil karyanya yang bestseller di antaranya novel 

Ayahku Bukan Pembohong (2011), Burlian (2009), Kau, Aku, dan Sepucuk 

Angpau Merah (2012), Sunset Bersama Rosie (2008), Kisah Sang Penandai  

(2007), Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin (2010), Hafalan Surat 

Delisa (2005), Moga Bunda Disayang Allah (2005), Bidadari-Bidadari Surga 

(2008), Rembulan Tenggelam di Wajahmu (2009), Rindu (2014), Hujan (2016), 

(Anjarwati, 2019). 

Dari beberapa karya yang telah ditulis oleh Tere Liye di atas, dipilihlah 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Novel ini diterbitkan pada bulan 

Februari 2009. Ada beberapa alasan dipilihnya novel tersebut, yaitu (1) Novel ini 

sangat diminati oleh masyarakat, terbukti sudah dicetak ulang sampai 28 kali dari 

bulan Februari 2009 sampai bulan Juni 2016. Oleh karena itu, sangat menarik 

untuk diteliti. (2) Novel ini sudah diangkat kelayar lebar dan disutradarai oleh 

Danial Rifky. (3) Novel tersebut merupakan novel bestseller (4) Novel ini belum 

pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi, khususnya 

yang berkaitan dengan nilai humanisme.  



 
 

 
 

Nilai humanisme yang terdapat di dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu ini akan dianalisis dengan cara melihat perilaku tokoh, sifat, sikap, dan 

kecenderungan yang tergambar melalui perwatakan tokoh. Nilai humanisme yang 

ada dalam novel ini akan dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah 

menengah atas. Bahan ajar berkedudukan sebagai modal awal yang akan 

digunakan untuk mencapai hasil dalam pembelajaran. 

Pentingnya bahan ajar sastra, yaitu sebagai pedoman bagi siswa untuk 

meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, sebagai pedoman bagi guru untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran, dan sebagai alat evaluasi pembelajaran. 

Dengan adanya bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran, siswa dapat 

memahami materi dan konsep yang dipelajari dengan lebih mudah. Fungsi dari 

bahan ajar bagi guru, yaitu sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan 

pembelajaran. Bahan ajar yang baik juga menggunakan penulisan yang 

diungkapkan secara efektif, dapat dikomunikasikan melalui ide yang disampaikan 

dalam bahan ajar oleh pembaca dengan baik dan benar. Bahan ajar yang diberikan 

ke siswa harus berkualitas karena bahan ajar yang berkualitas dapat menghasilkan 

siswa berkualitas. Oleh karena itu, melalui bahan ajar novel Rembulan Tenggelam 

di Wajahmu karya Tere Liye diharapkan siswa dapat lebih mengerti tentang nilai 

humanisme.  

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang berkaitan dengan karya sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

didasarkan pada kurikulum 2013 mempunyai tujuan, yaitu untuk mempersiapkan 

manusia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Maka dari itu, guru diharapkan 



 
 

 
 

dapat mengajarkan dan membimbing serta melatih siswa dalam mengapresiasi 

sastra. Pembelajaran sastra di SMA pada dasarnya bertujuan supaya siswa 

memiliki rasa peka terhadap karya sastra dan siswa merasa terdorong serta tertarik 

untuk membacanya. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat mengapresiasi karya 

sastra dengan mengetahui isi, kemudian memahami, mengambil manfaatnya, serta 

dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (Oktviani, 2017). 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada 

nilai humanisme yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere Liye sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, masalah pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah nilai humanisme yang terdapat pada 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye sebagai alternatif bahan 

ajar di sekolah menengah atas?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian     

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai humanisme yang 

terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye sebagai 

alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas. 

 

 

 



 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan 

mengenai nilai humanisme dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

karya Tere Liye. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif bahan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi, khususnya terkait dengan penelitian nilai humanisme. 

4. Bagi yang bukan guru, hasil penelitiaan ini diharapkan dapat dipakai 

sebagai sarana pembinaan watak pribadi. 

5. Bagi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah referensi di bidang sastra, khususnya yang berkaitan 

dengan nilai  humanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


