
 
 

 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Nilai Humanisme  

 

 Nilai ialah petunjuk dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai 

merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga menghasilkan tindakan pada diri 

seseorang (Mulyana, 2004). Nilai selalu dikaitkan dengan etika, moral atau budi 

pekerti. Nilai ialah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang 

menyenangkan, disukai, dan diinginkan, lebih singkatnya nilai ialah sesuatu yang 

baik (Bertens, 2007). Humanisme didefinisikan sebagai pemahaman filosofis, 

yang menjaga mutu dan kemampuan manusia dengan cara mendiami tempat 

berharga dalam teori filsafati dan menerapkan pada rutinitas kesehariannya. 

Humanisme berawal dari bahasa latin, humanitas yakni pendidikan manusia 

(Abidin, 2017). Humanisme merupakan gambaran hal yang paling diutamakan 

manusia. Kekuatan utama manusia terlihat pada kepercayaan, harga dirinya yang 

mandiri (Hardiman, 2012).  

Humanisme ialah pedoman di falsafah meyakini bahwa manusia memiliki 

harga diri yang tinggi, dapat mengatur jalan hidupnya, dan mampu untuk 

mengontrol wataknya sendiri. Pendapat tersebut merupakan pandangan 

humanisme yang bersumber dari kata manusia “humanus”. Humanus artinya ciri 

khas manusiawi berdasarkan sifat aslinya (Syariati, 2011). Humanisme adalah 

pembahasan tentang kehidupan manusia dari segala sisi. Dari sekian banyak 

permasalahan di bumi, masalah manusia adalah yang terpenting karena 



 
 

 
 

menyangkut masalah-masalah seperti kebahagiaan, kekacauan, keinginan, 

harapan, kesusahan, penderitaan dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, 

masalah akan selalu ada dan terus menarik jika diselidiki (Sitohang, 2009). Untuk 

menuntun kehidupan manusia sehari-hari diperlukan moral dan etika yang teguh 

karena landasan awal humanisme ialah moral. Maka dari itu, perlunya 

menjunjung tinggi sifat-sifat kemanusiaan yang mencakup semua hal dalam hidup 

manusia. Moral merupakan doktrin kebaikan, kejahatan, kewenangan, dan 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia (Syariati, 2011).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai humanisme 

adalah ilmu yang mempelajari tentang perikemanusiaan berkaitan dengan 

kemanusiaan, martabat manusia, hak-hak manusiawi sesuai dengan nilai-nilai 

yang telah diyakininya. Nilai tersebut bertujuan untuk menghidupkan rasa 

perikemanusiaan sesuai dengan hak dan kewajiban. Rasa kemanusiaan yang tinggi 

merupakan nilai penting yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar humanisme. 

Jika ingin terciptanya kehidupan yang lebih baik, penting sekali untuk 

menjunjung tinggi nilai humanisme sebagai landasan hidup. Sejatinya manusia 

tidak dapat dikatakan berarti tanpa kehadiran orang lain. 

 

2.2 Bentuk-Bentuk Nilai Humanisme 

Menurut Hardiman (2012) nilai humanisme terbagi menjadi 6, yaitu sebagai 

berikut.  

1) Menghargai pendapat orang lain 

Kebebasan mengelurkan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa 

yang wajib dijamin dengan Undang-Undang dalam sebuah sistem politik 

demokrasi (Taniredja, 2009). Dengan adanya kebebasan mengeluarkan 



 
 

 
 

pendapat itu berarti setiap individu dituntut untuk dapat menghormati dan 

menghargai pendapat orang lain. Selain itu, dengan adanya kebebasan 

mengeluarkan pendapat menandakan bahwa setiap individu diperlakukan 

secara sama, tidak ada bedanya baik dari kalangan kelas atas maupun kelas 

bawah.  

2) Kerja sama 

Kerja sama adalah sebuah perbuatan yang diperlukan untuk mengatasi 

persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerja sama dalam hal ini yakni 

kerja sama dalam hal kebaikan (Taniredja, 2009). Melalui kerja sama 

pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaan yang sulit akan 

terasa lebih mudah. Hal ini dikarenakan beban pekerjaan atau persoalan yang 

ada dipikul secara bersama-sama. Suatu pekerjaan atau persoalan akan cepat 

terselesaikan jika dikerjakan oleh banyak orang secara bersama-sama atau 

kerja sama. 

3) Rela berkorban 

Rela berkorban adalah merelakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

bentuk apapun demi kebaikan (Sunarso, 2009). Rela berarti bersedia dengan 

ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari apa yang telah ia 

korbankan atau berikan kepada orang lain sekalipun itu menimbulkan 

penderitaan bagi dirinya.  

4) Peduli terhadap orang lain 

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sebuah sikap memperhatikan dan 

bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan disekitar. Peduli adalah 



 
 

 
 

sebuah sikap keikutsertaanseseorang untuk melibatkan diri dalam persoalan 

keadaan atau kondisi yang terjadi disekitarnya (Pratiwi, 2010). 

5) Tolong-menolong 

Tolong-menolong adalah membantu seseorang yang kesulitan termasuk 

membantu untuk meringankan beban. Orang yang suka menolong biasanya 

memiliki banyak teman dan disukai banyak orang. Pentingnya hidup tolong-

menolong, yaitu karena manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia 

memerlukan pertolongan orang lain. Menolong tidak hanya berupa materi, 

tetapi juga bantuan tenaga dan sebaiknya jangan mengharapkan imbalan atau 

pujian, harus dengan senang hati dan ikhlas. Tujuan menolong adalah untuk 

meringankan beban orang lain dan menciptakan kerukunan (Sunarso, 2009). 

6) Solidaritas 

Solidaritas merupakan cara melihat realitas dan menerima orang lain. 

Prinsip solidaritas adalah suatu prinsip hidup yang paling dekat dengan 

pengalaman hidup bersama. Dalam komunitas solidaritas dapat dilihat 

sebagai prinsip yang mempersatukan setiap orang menurut tingkat 

partisipasinya (Sitohang, 2009). Solidaritas ialah kesediaan untuk 

memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai 

solidaritas mengikat manusia yang sama-sama memilki kebebasan untuk 

menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi 

sesama dan murah hati terhadap manusia (Suteng, 2007). 

 

 

 



 
 

 
 

2.3 Penokohan 

Suatu kajian karya sastra tidak dapat dilepaskan dari aspek penokohan 

karena hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu karya sastra mengangkat tema 

dari kenyataan yang ada dalam masyarakat. Tokoh adalah para pelaku yang 

terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi merupakan ciptaan pengarang 

meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam 

nyata. Tokoh dapat dikatakan sebagai suatu lambang yang menyimbolkan suatu 

watak yang terdapat pada masyarakat (Wiyatmi, 2006). Tokoh pada umumnya 

berwujud manusia, ada juga berwujud binatang atau benda. Harus disadari bahwa 

di samping kemiripannya ada juga perbedaan dengan manusia seperti yang 

dikenal dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, tokoh cerita rekaan tidak 

sepenuhnya bebas, cerita rekaan pada dasarnya mengisahkan seorang atau 

beberapa orang yang menjadi tokoh (Nuri, 2017).  

Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan (Ratnaningsih, 2011). Penokohan merupakan unsur 

penting yang dapat menghidupkan jalan cerita. Jadi, penokohan atau perwatakan, 

yaitu teknik atau cara menampilkan tokoh (Sumaryanto, 2010). Penokohandan 

karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan yang 

menujukan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam 

cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Namun, istilah penokohan lebih jelas daripada 

tokoh karena penokohan mencakup masalah siapa tokoh dalam cerita, bagaimana 



 
 

 
 

penempatanya, bagaimana perwatakan, dan bagaimana pelukisan dalam sebuah 

cerita (Nurgiyantoro, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita sangat erat sekali kaitannya dan tidak 

dapat dipisahkan begitu saja. Sebenarnya tokoh menunjukkan pada orangnya atau 

sebagai pelaku cerita, sedangkan penokohan menujukkan pada sifat dan sikap para 

tokoh atau yang dimainkan tokoh. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

pendapat Hadiman yang menjelaskan enam poin bentuk-bentuk nilai humanisme, 

yaitu menghargai pendapat orang lain, kerja sama, rela berkorban, peduli terhadap 

orang lain, tolong-menolong, dan solidaritas yang akan diteliti melalui kutipan 

berupa kalimat atau wacana yang ada di dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu Karya Tere Liye. 

 

2.4 Nilai Humanisme dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya  

   Tere Liye sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. 

 

Bahan ajar sastra berdasarkan kurikulum 2013 secara konseptual adalah 

suatu respons pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam 

membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum 2013 adalah 

rancangan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

memiliki kualitas seperti yang diharapkan masyarakat dan bangsanya. Secara 

yuridis, kurikulum 2013 adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada 

dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dibidang pendidikan.  

Pada dasarnya dalam pembelajaran memilih bahan ajar, penentuan jenis, 

dan isi materi sepenuhnya terletak di tangan guru. Bahan ajar yang baik harus 

memenuhi beberapa kriteria, yaitu (1) mencakup materi atau isi sesuai dengan 



 
 

 
 

kurikulum, (2) penyajian materi memenuhi prinsip belajar, (3) menggunakan 

bahasa dan keterbacaan yang baik, (4) format buku yang digunakan menarik 

(Arsanti, 2018). Menurut Prayitni yang dikutip oleh Ningsih (2015), pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran tentunya melibatkan 

dua unsur yang tidak terpisahkan, yaitu antara pendidik (guru) dan peserta didik 

(siswa). Kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran mengacu 

pada standar kompetensi lulusan (SKL) berdasarkan jenjang masing-masing. 

Pengajaran sastra dapat membantu masalah pendidikan. (1) Bahan ajar 

sastra yang membantu keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis 

dan mendengar. (2) Di dalam hal meningkatkan pengetahuan budaya sastra 

berkaitan erat dengan aspek manusia dan alam. (3) Di dalam mengembangkan 

cipta dan rasa siswa karya sastra dapat membantu kecakapan cipta dan rasa siswa, 

seperti kecakapan yang bersikap indra, bersifat penalaran, bersifat afektif, bersifat 

sosial, dan bersifat religius. (4) Sastra  mempunyai kemungkinan dapat membantu 

siswa mengenal seluruh rangkaian kemungkinan hidup, misalnya kebahagiaan, 

kebebasan, kesetiaan, kebanggaan, kelemahan, keputusasaan, kebencian, 

perceraian, kematian, dan mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa 

(Rahmanto, 2005). 

Bahan ajar merupakan sumber belajar yang mengandung inti kemampuan 

tertentu yang akan dicapai oleh siswa. Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, bahan yang digunakan untuk pembelajaran juga harus sesuai 

dengan metode yang digunakan (Trianto, 2012). Bahan ajar harus sesuai dengan 



 
 

 
 

tingkat perkembangan jiwa anak dan mampu mengarahkan perkembangan jiwa 

sejalan dengan tujuan pendidikan yang dikehendaki (Ratna, 2011). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebagai dasar pegangan untuk memilih objek bahan pembelajaran, 

terutama kesesuaiannya dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Bahan ajar sastra 

harus disesuaikan dengan K13. Hal ini berarti kriteria pokok pemilihan bahan ajar 

atau materi pembelajaran harus sesuai dengan standar isi yang tercantum dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia ini 

mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan yang tertuang dalam silabus pembelajaran.  

Ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam 

memilih bahan pembelajaran sastra, yaitu (1) aspek kebahasaan, (2) aspek 

psikologis, (3) aspek latar belakang budaya (Rahmanto, 2005). Berikut uraiannya. 

1. Aspek Kebahasaan  

Aspek kebahasaan dalam karya sastra tidak hanya ditentukan oleh 

masalah-masalah yang dibahas, tetapi juga faktor-faktor lain  seperti: cara penulis-

an yang dipakai pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, 

dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Dalam segi kebahasaan, 

pemilihan bahan pembelajaran sastra harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, 

yaitu harus sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa, harus diperhitungkan 

kosakata baru, dan memperhatikan ketata bahasaan. Bagi siswa sekolah menengah 

atas dengan kisaran usia 16—18 tahun sudah memiliki kosa-kata yang banyak dan 

memiliki pemikiran yang teoretis sehingga dapat memecahkan masalah dengan 

bahasa yang kritis. 



 
 

 
 

2. Aspek Psikologis 

Secara psikologis, setiap orang mengalami perkembangan sehingga 

seorang anak akan berbeda dengan orang dewasa. Menanggapi bacaan sastra pun 

taraf perkembangan kejiwaan seseorang sangat berperan. Perkembangan 

psikologis seseorang pasti mengalami tahap-tahap tertentu dan tiap tahap 

memiliki kecenderungan itu pula. Oleh karena itu, tahap-tahap perkembangan 

psikologis pada anak harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan ajar sastra. 

Jika bahan ajarnya tepat sesuai dengan tahap perkembangan psikologisanya, 

terbukalah kemungkinan bahwa pembelajaran sastra akan diminati. Sebaliknya, 

apabila tidak sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaanya, sulit diharapkan 

peserta didik  tertarik mengikuti pengajaran sastra.  

Dalam pemilihan bahan ajar sastra tahap-tahap perkembangan psikologis 

sangat berpengaruh terhadap minat, daya ingat, kemampuan mengerjakan tugas, 

kesiapan bekerjasama dan memahami situasi masalah yang dihadapi. Berikut ini 

urutan tahapan perkembangan anak yang diharapkan dapat membantu guru untuk 

memahami tingkat perkembangan psikologis anak didiknya. 

a. Tahap pengkhayalan (8—9 tahun)pada tahap ini imajinasi anak masih penuh 

dengan berbagai macam fantasi kekanakan dan belum banyak diisi dengan 

hal-hal yang nyata. 

b. Tahap romantik (10—12 tahun) pada tahap ini anak mulai meninggalkan 

fantasi-fantasi dan mulai mengarah pada hal-hal yang nyata. Pandangan anak 

pada tahap ini tentang dunia masih sederhana. Anak-anak mulai meyukai 

cerita pahlawan, petualangan, dan kejahatan. 



 
 

 
 

c. Tahap realistik (13—16 tahun) pada tahap ini anak sangat berminat pada 

realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka terus berusaha mengetahui 

dan siap mengungkap dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-

masalah dalam kehidupan yang nyata. 

d. Tahap generalisasi (16 tahun seterusnya) pada tahap ini anak sudah tidak 

hanya berminat pada hal-hal yang praktis saja, tetapi jugaberminat untuk 

menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. 

Dengan menganalisis suatu fenomena, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang mengarah 

kepemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-keputusan moral. 

Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap 

psikologis anak pada umumnya dalam suatu kelas. Usia anak SMA berada antara 

tahap realistik dan generalisasi. Tidak semua siswa mempunyai tahapan 

psikologis yang sama. Guru hendaknya menyajikan suatu karya sastra yang secara 

psikologis dapat menarik minat sebagian besar siswa dalam kelas tersebut. 

3. Aspek Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra meliputi semua faktor kehidupan manusia, 

seperti geografi, sejarah, nilai-nilai masyarakat, topologi, iklim, legenda, pekerja-

an, kepercayaan, seni, olahraga, moral. Peserta didik akan mudah tertarik pada 

karya sastra dengan latar belakang kehidupan mereka, terutama jika karya sastra 

tersebut dihadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan mereka dan memiki 

kesamaan dengan orang-orang yang ada disekitar mereka. Dengan demikian, guru 

sastra hendaknya memilih bahan ajar sastra yang sesuai dengan  latar belakang 

budaya siswa yang mengacu pada ciri khas masyarakat tertentu dengan segala 



 
 

 
 

variasinya yang meliputi: pranata sosial, stratifikasi sosial, norma, tradisi, etos 

kerja, lembaga, hukum, seni, kepercayaan, agama, sistem kekerabatan, cara 

berpikir, mitologi, etika, moral dan sebagainya.  

Kebudayaan merupakan campuran kemauan hidup, kepercayaan, cita-cita, 

seluruhnya dapat dipandang tenaga pencipta yang diperhalus dalam hidup 

kelompok manusia (Sumarno, 2007). Demikian pula latar belakang karya sastra 

perlu diperhatikan seperti: sejarah, politik, sosiologis, kultur, kepercayaan, agama, 

geografis, dan sebagainya. Bahan ajar sastra akan mudah diterima oleh siswa jika 

dipilih karya satra yang memiliki latar cerita yang dekat dengan dunianya.  

Novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere Liye diharapkan 

dapat dijadikan sebagai alteratif bahan pembelajaran sastra di sekolah menengah 

atas. Melalui penelitian ini akan ditentukan layak atau tidaknya novel tersebut 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menegah atas. Pembelajaran 

dapat dicapai dengan baik apabila bahan ajarnya tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


