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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah mengungkap permasalahan konflik 

psikis tokoh utama dan nilai-nilai pendidikan dalam novel Rembulan Tenggelam 

di Wajahmu karya Tere Liye. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai konflik 

psikis yang terjadi pada tokoh utama Ray yang dianalisis dengan menggunakan 

teori Psikoanalisis Sigmund Freud tentang Struktur Kepribadian, dan membahas 

macam-macam nilai pendidikan yang terkandung di dalam novel. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis isi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan ialah metode baca, catat, pustaka. Dan metode analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil analisis ini menyatakan bahwa 

bentuk konflik psikis tokoh Ray meliputi pertentangan yang dilakukan oleh 

superego terhadap ego dan id dalam diri Ray yang hanya terjadi ketika ia terlibat 

dalam perselisihan atau konflik dengan orang-orang terdekatnya. Dan nilai 

pendidikan yang ditemukan yakni nilai pendidikan agama/nilai ketuhanan, nilai 

pendidikan sosial, dan nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan agama/ketuhanan 

dalam novel tersebut yaitu sebagai manusia yang percaya terhadap Tuhan kita 

harus percaya bahwa nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan, sedangkan nilai 

pendidikan sosial yaitu pentingnya saling tolong-menolong dan saling berbagi, 

dan nilai pendidikan moral adalah harus sabar menerima setiap cobaan, 

pentingnya bersyukur atas apa yang pernah kita miliki, dan pentingnya rasa 

kepedulian terhadap sesama mahluk Tuhan. 

 

Kata kunci: 

Psikis, id, ego, superego, moral, sosial, agama 
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ABSTRACT 
 
 The background of this research is to reveal the problems of psychical 
conflict of the main character and values of education in the novel Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu written by Tere Liye. This study investigated the 
psychological conflicts that happened in the main character Ray analyzed by using 
the theory of psychoanalysis proposed by Sigmund Freud regarding structural 
Personality and discussed kinds of educational values embodied in the novel. This 
is a qualitative research that used content analysis. The methods used to collect 
the data were read, note-taking, bibliography. Additionally, the methods of data 
analysis used was descriptive analysis method. The results of this study revealed 
that this form of psychical conflict experienced by Ray were opposition character 
conducted by the superego towards the ego and the id within Ray’s personality 
simply occurred when he was involved in a dispute or conflict with his close 
people. Also, the value of education found was the value of religious / values of 
divinity, the value of social education and moral education value. The value of 
religious education / godhead in the novel that was as a man who believed in God 
that it is a must for us to believe that our destiny has already been decided by God, 
while the value of social education, such as the significance to help one another 
and mutually share, and furthermore the value of moral education is to be more 
patiently receive every burdensome trial, the importance of being grateful for 
what we have ever had, and the necessity of having a sense of care for others 
God's creatures. 
  
Keywords: 
Psychical, id, ego, superego, moral, social, religious 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan seorang pengarang, yang 

berarti di dalamnya bernuansakan suasana kejiwaan sang pengarang, baik 

suasana pikir maupun suasana rasa atau emosi (Endraswara, 2008:86). 

Sastra yaitu hasil dari kedalaman pikiran (imajinasi) seorang pengarang 

tentang hidup dan kehidupan, serta berbagai persoalan hidup manusia yang 

diekspresikan lewat bahasa. Sastra juga merupakan tulisan yang khas 

dengan pemanfaatan kata yang khas pula, sehingga menghasilkan struktur 

bahasa yang indah. Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

sebuah karya sastra, karena bahasa  dalam  karya  sastra  mengandung  

unsur  keindahan.  

Sastra sebagai gejala kejiwaan, yang di dalamnya terkandung 

fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. 

Fenomena-fenomena kejiwaan tersebut merupakan salah satu bentuk 

permasalahan kehidupan dalam karya sastra. Dengan demikian karya sastra 

dapat didekati menggunakan pendekatan psikologi. Psikologi dan karya 

sastra  memiliki hubungan yang dekat dan fungsional, yakni sama-sama 

berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain.   

Sastra memiliki pengertian yang luas dengan genre yang beraneka 

ragam. Dunia sastra mengenal prosa (Inggris: prose) sebagai salah satu 

genre sastra.  Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi 
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(Nurgiyantoro, 2012: 1-2), fiksi merupakan imajinasi seorang pengarang 

yang tertuang dalam bentuk cerita. Nyoman Kutha Ratna (2004: 306) 

mengatakan bahwa sastra merupakan salah satu karya rekaan. Karya rekaan 

dengan sebutan yang lebih populer yaitu karya imajinasi. Pada 

kenyataannya tidak semua karya sebagai hasil imajinasi manusia, karya 

sastra dalam proses penciptaanya tidak terlepas dari pikiran, pandangan, 

agama, cita-cita, masalah sosial, dan tempat karya sastra itu dihasilkan. 

Dalam penilitian ini akan menggunakan novel sebagai objek 

penelitian. Seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Depdikbud, 2000: 788)  novel adalah karangan prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku Novel 

sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia imajinatif. 

Pengarang dengan segala daya dan upaya menggunakan imajinasinya dalam 

menerjemahkan masalah kehidupan ke dalam sebuah karya fiksi yang 

berupa novel. Salah satu bentuk permasalahan kehidupan dalam karya sastra 

adalah fenomena psikologis atau kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh 

dalam suatu cerita.  

Novel merupakan karya sastra yang secara luas dan mendalam 

mengungkapkan berbagai aspek kehidupan serta nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya. Melalui unsur intrinsik, imajinasi di dalam novel dibangun. Di 

dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan moral yang tersirat maupun yang 

tersurat. Nilai-nilai tersebut yang dibutuhkan oleh pelajar di sekolah sesuai 
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dengan ketentuan yang tercantum dalam kurikulum untuk mendewasakan 

diri, menemukan jati diri, sehingga membentuk manusia yang berbudaya.  

Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu misalnya, memahami 

tokoh utama yaitu Rehan Rajuana alias Ray sebagai tokoh seorang yatim 

piatu yang berwatak keras, berani, kuat, cerdas, dan selalu dikelilingi oleh 

pertanyaan-pertanyaan tentang hidupnya. Novel ini mencoba menceritakan 

kehidupan seorang manusia dengan sebuah “perjalanan metafisik”. 

Beberapa saat menjelang kematiannya, ia diberi kesempatan melakukan 

perjalanan bersama seorang “berwajah menyenangkan” untuk menapaki 

kembali kehidupannya di masa lalu sejak ia kecil hingga tua. Seorang 

berwajah menyenangkan yang dimaksudkan di sini adalah “pemandu 

perjalanan”. Tapi, perjalanan ini tidak sekedar pemutaran ulang sebuah 

kisah hidup. Ia diberi kesempatan melihat kehidupannya dari sisi lain. Yaitu 

sisi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dan perjalanan inilah yang 

pada akhirnya mampu menjawab lima pertanyaan besar dalam hidupnya. 

Novel ini juga mengungkapkan masalah kehidupan yang kompleks, 

bukan sekedar asmara, melainkan juga hubungan sosial, ketuhanan, maut, 

takut, dan cemas bahakan cinta itu pun dapat ditujukan terhadap berbagai 

hal yakni, cinta orang tua, saudara dan lain sebagainya. Novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu sangat bagus sebagai bahan renungan dalam 

mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Novel ini mengajarkan kepada pembaca bahwa banyak hal dalam 

kehidupan ini ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan, maka kita harus 
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berbaik sangka terhadap takdir. Sehingga seburuk apapun yang terjadi 

menjadi hal yang biasa saja. Dalam kehidupan tidak ada yang tidak 

direncanakan oleh Tuhan, bahkan sebuah kepahitan hidup. 

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mencoba mengkaji novel 

ini dengan Judul “Konflik Psikis dan Nilai-Nilai Pendidikan Tokoh Utama 

Ray dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah menjabarkan latar belakang di atas, masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah konflik psikis tokoh utama Ray dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye berdasarkan 

pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud? 

1.2.2 Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan tokoh utama Ray dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan konflik psikis tokoh utama  Ray dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye berdasarkan 

pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud yang meliputi Struktur 

Kepribadian dan Dinamika Kepribadian. 

1.3.2 Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan tokoh utama Ray dalam 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. 
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1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

dalam pengkajian sastra. 

1.4.1.2 Mampu memberikan manfaat, khususnya bagi para 

pembaca dan penikmat sastra dan bagi mahasiswa Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Pembaca dan penikmat sastra dapat mengapresiasi novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye dengan 

membandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang 

telah ada sebelumnya. 

1.4.2.2 Mahasiswa Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah dapat 

mengapresiasi hasil dari pengalaman belajar serta 

memberikan motivasi, ide, atau gagasan baru yang lebih 

kreatif dan inovatif di masa yang akan datang demi 

kemajuan diri mahasiswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sayuti (2015) tentang 

“Kepribadian Tokoh Rene dalam Novel 12 Menit Karya Oka Aurora dan 

Kaitannya dengan Bahan Ajar Sastra di SMK”. Dengan hasil analisis 

kepribadian tohoh Rene dapat disimpulkan bahwa : (1) keinginannya untuk 

dapat membawa tim Marching Band Bontang sebegai juara di Grand Prix 

Marching Band di Jakarata, sangat besar. Ambisinya yang begitu kuat 

memaksanya untuk berfikir dan bekerja keras, sehingga tidak jarang ia harus 

terlibat konflik dengan para tokoh di dalamnya. Konflik yang terjadi, akibat 

dorongan id dari Rene yang begitu kuat, sehingga mendorong ego-nya untuk 

melakukan tindakan yang kadang tidak dapat diterima oleh para tokoh lain. 

Namun kuatanya dorongang id diimbangi juga oleh kuatanya dorongn atau 

pengaruh dari superego. Kuatnya dorong dari superego, dapat 

mempengaruhi ego untuk mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukanya. 

Sehingga dihampir setiap konflik yang terjadi mampu dikendalikan oleh 

superego, dengan kata lain dorongan dari id dan superego kepada ego sama-

sama kuat. Di dalam diri Rene, dinamika kepribadian yang berupa insting, 

kecemasan dan mekanisme pertahanan juga memainkan prananan penting. 

Memiliki kecenderungn Insting hidup yang mebuatanya untuk terus berfikir 

positif tidak elak menimbulkan kecemasan pada dirinya. Kecemasan rill 

yang diakibatkan oleh Empat orang pemainnya yang mengundurkan diri. 
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Kecemasan yang terjadi merupakan dorongan yang terjadi antara id dan 

superego kepada ego, sehingga memaksa ego untuk mempertahankan diri 

dengn melakukan pengalihan-pengalihan. Pengalihan yang dilakukan 

berupa pengalihan langsung dan tidak langsung. Sehingga sosok tokoh Rene 

dapat digambarkan sebagai seosok yang cerdas, tidak egois, kuat dalam 

prinsip dan selalu bersikap positif. 

Penelitian yang berikutnya dikakukan oleh Meliana (2014) yang 

berjudul “Konflik Tokoh Utama dalam Novel Putri Karya Putu Wijaya: 

Perspektif Abraham Maslow, dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

konflik yang terjadi pada tokoh Putri dalam novel “Putri” karya Putu Wijaya 

berdasarkan kajian teori Abraham Maslow, serta untuk mengetahui 

kaitannya dengan materi pembelajaran sastra di SMA. Teori yang digunakan 

sebagai landasan untuk menganalisis masalah tersebut adalah teori 

Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. Dalam pengumpulan data 

penelitian, metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dan metode 

catat. Sementara, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah menggunakan pendekatan Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. 

Setelah data selesai dianalisis, data kemudian disajikan menggunakan 

metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini antara lain konflik-

konflik yang terjadi pada tokoh Putri karena tidak mampu memenuhi 

beberapa aspek kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: 

kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan untuk dihargai, 
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kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan privasi, kebutuhan untuk 

mandiri dari kebudayaan dan lingkungan serta minat sosial. Tidak 

terpenuhinya kebutuhan menimbulkan masalah perdebatan pada kehidupan 

Putri dan orang-orang di sekitarnya.  

Penelitian selanjutnya yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Toni Azhare (2011) yang berjudul “Analisis Nilai Pendidikan Novel Luruh 

Kuncup Sebelum Berbunga  Karya Mira W dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: (1) nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Luruh Kuncup 

Sebelum Berbunga adalah nilai-nilai pendidikan ketuhanan atau agama, 

nilai-nilai pendidikan etika, nilai-nilai pendidikan moral, dan nilai-nilai 

pendidikan sosial atau kemasyarakatan, (a) wujud dari nilai pendidikan 

ketuhanan atau agama novel Luruh Kuncup Sebelum Berbunga berupa: 

berdo’a kepada Tuhan untuk memohon sesuatu, kepasrahan kepada Tuhan, 

keikhlasan dalam melakukan sesuatu dengan menerima takdir Yang Kuasa, 

tetap mengingat Tuhan sebagai bukti kebesaran Tuhan, dan bertaubat jika 

melakukan kesalahan besar,  (b) wujud nilai pendidikan etika atau 

kesusilaan yaitu: menghormati orang tua, tidak bergantung pada orang lain, 

tidak mengingkari janji, menjaga kerapian dan kebersihan, rela berkorban, 

(c) wujud nilai pendidikan moral: tidak bersikap sombong, pemaaf, berkata-

kata yang baik dan sopan, jujur, tidak memberikan kesaksian palsu, 

memelihara amanat dan janji, (d) wujud nilai pendidikan sosial dalam novel 
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ini dapat berwujud: tolong menolong, kepedulian, cinta kasih, kesepakatan, 

kesetiaan, dan memaafkan kesalahan orang lain. 

Sehubung dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini 

mengkaji aspek kepribadian tokoh Ray yang terdapat pada novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye dan nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalam novel tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi 

penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi 

kerangka toeri, metode yang digunakan, serta implementasi dari hasil kajian. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Novel 

Istilah novel  dalam bahasa Itali yaitu novella, sebutannya 

dalam bahasa Inggris novel, dan sebutan tersebut yang kemudian 

masuk ke Indonesia. Secara harafiah novella berarti ‘sebuah barang 

baru yang kecil’, dan kemudian diartikan sebagai ‘cerita pendek 

dalam bentuk prosa’ (Abrams dalam Nurgiayantoro, 2012: 9). 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dekdikbud, 

2000: 788)  novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya 

dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.  

Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, 

menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detil, dan 

lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih 

kompleks (Nurgiyantoro, 2012: 11).  
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Berdasarkan pendapat-pendapat dan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa novel adalah karangan fiktif yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

lingkungannya dengan lebih rinci dan banyak melibatkan berbagai 

permasalahan yang lebih kompleks. 

2.2.2 Konflik Psikis 

Konflik adalah sesuatu yang dramatik mengacu pada 

pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan 

adanya aksi dan aksi balasan (Wellek & Warren dalam 

Nurgiyantoro, 2012: 122), sedangkan dalam KBBI (Depdikbud 

2000:587) konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan dalam 

cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, 

pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh 

dan sebagainya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik 

merupakan pertentangan antara tokoh rekaan di dalam cerita dengan 

tokoh lain maupun antara seorang tokoh dengan dirinya sendiri 

(pertentangan batin). 

Konflik psikis atau yang disebut juga konflik batin 

merupakan konflik internal dari dalam diri seorang tokoh dalam 

cerita. Menurut Nurgiyantoro (2012: 124) konflik internal (atau: 

konflik kejiwaan) adalah konflik yang terjadi di dalam hati, jiwa 

seorang tokoh (atau: tokoh-tokoh) cerita.  
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Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

konflik psikis merupakan konflik yang di alami manusia dengan 

dirinya sendiri, ia lebih merupakan masalah intern seorang manusia. 

Misalnya, hal itu terjadi akibat adanya pertentangan antara dua 

keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan, atau 

masalah-masalah lainnya. 

2.2.3 Psikologi Kepribadian 

Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche, yang berarti 

jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu jiwa 

atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia 

(Atkinson dalam Minderop, 2013:3). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa 

manusia, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, 

maupun latar belakangnya.  

Banyak orang percaya bahwa masing-masing individu 

memiliki karakteristik kepribadian atau pembawaan yang 

menandainya. Pembawaan yang mencakup dalam pikiran, perasaan, 

dan tingkah laku merupakan karakteristik seseorang yang 

menampilkan cara ia beradaptasi dan berkomunikasi dalam 

kehidupan. Itulah yang disebut kepribadian (Santrock dalam 

Minderop, 2013:4).  

Pakar lain menyatakan, kepribadian menurut psikologi bisa 

mengacu pada pola karakteristik perilaku dan pola pikir yang 
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menentukan penilaian seseorang terhadap lingkungan. Kepribadian 

dibentuk oleh potensi sejak lahir yang dimodifikasi oleh pengalaman 

budaya dan pengalaman unik yang mempengaruhi seseorang sebagai 

individu.  

Dengan demikian, kepribadian adalah suatu integrasi dari 

semua aspek kepribadian yang unik dari seseorang menjadi 

organisasi yang unik, yang menentukan, dan dimodifikasi oleh upaya 

seseorang beradaptasi dengan lingkungannya yang selalu berubah. 

Sasaran pertama psikologi kepribadian ialah untuk memperoleh 

informasi tingkah laku manusia, informasi tentang kepribadian dapat 

diungkap melalui karya-karya sastra, sejarah, dan agama. (Koswara 

dalam Minderop, 2013:8). Sasaran kedua, psikologi kepribadian 

mendorong individu agar dapat hidup secara utuh dan memuaskan, 

dan yang ketiga, sasarnya ialah agar individu mampu 

mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara optimal 

melalui perubahan lingkungan psikologi. Adapun fungsi psikologi 

kepribadian ialah: 

1. Fungsi deskriftif (menguraikan) dan mengorganisasi tingkah 

laku manusia atau kejadian-kejadian yang dialami individu 

secara sistematis. 

2. Fungsi prediktif, ilmu ini juga harus meramalkan tingkah laku, 

kejadian, atau akibat yang belum muncul pada diri individu. 
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2.2.4 Hubungan Sastra dengan Psikologi 

Sastra dan psikologi merupakan dua bidang yang berbeda, 

akan tetapi sastra dan psikologi sama-sama mempelajari keadaan 

jiwa manusia. Di dalam psikologi gejala-gejala tersebut ril, 

sedangkan dalam sastra gejala-gejala tersebut bersifat imajinatif. 

Psikologi dan sastra merupakan bidang yang menekankan pada 

hakikat dan kodrat manusia. Sastra dan psikologi sama-sama 

berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk hidup dan 

makhluk sosial. Keduanya memanfaatkan landasan yang sama yaitu 

menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan telaah. Oleh karena 

itu, pendekatan psikologi dianggap penting pengggunaanya dalam 

penelitian sastra (Endraswara dalam Minderop, 2013: 2). 

Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini 

mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Karena psikologi 

sastra memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. 

Pengarang akan menggunakan cipta, rasa,  dan karsa dalam 

berkarya. Begitu pula pembaca, dalam menanggapi karya juga tak 

akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Bahkan sebagai mana 

sosiologi refleksi, psikologi sastra pun mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala kejiwaannya. 

Proyeksi pengalaman sendiri imajiner ke dalam teks sastra (Faruk 

dalam Sayuti,  2015: 20) 
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Kajian psikologi yang akan dilakukan yaitu mengungkap 

perilaku psikologi para tokohnya dan apa yang mendorong 

timbulnya perilaku  tersebut. Hubungan antara psikologi dengan 

sastra adalah bahwa di satu pihak karya sastra dianggap sebagai hasil 

aktivitas dan ekspresi manusia. Di pihak lain, psikologi sendiri dapat 

membantu pengarang dalam mengentalkan kepekaan dan memberi 

kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum pernah  terjamah 

sebelumnya. Hasil yang bisa diperoleh adalah kebenaran yang 

mempunyai nilai-nilai artistik yang dapat menambah koherensi dan 

kompleksitas karya sastra tersebut.   

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

sastra dan psikologi terjadi ketika para kritikus atau peneliti 

membaca dan mengkaji karya sastra, pengarang yang 

menciptakannya, dan pembaca yang mengalami berbagai proses 

kejiwaan ketika membaca dan menanggapi karya yang dibacanya 

dengan menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam psikologi. 

2.2.5 Pendekatan Psikologi Sastra 

Psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra 

yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya 

sastra, pengarang karya sastra dan pembacanya dengan 

menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam 

psikologi. Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara 

psikologi dan sastra (Endraswara dalam Minderop, 2013: 59). 
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Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama halnya dengan 

mepelajari manusia dari sisi dalam. Mungkin ‘aspek’ ini yang acap 

kali bersifat subjektif, yang membuat para pemerhati sastra 

menganggapnya berat. Sesunggunhnya belajar psikologi sastra amat 

indah, karena kita dapat memahami sisi kedalaman jiwa manusia, 

jelas, amat luas, dan amat dalam.  

Tujuan psikologi sastra adalah untuk memahami aspek-aspek 

kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Penelitian psikologi 

sastra yang dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama melalui 

pemahaman teori-teori psikologi kemudian diadakan analisis 

terhadap karya sastra. Kedua dengan terlebih dahulu menentukan 

sebuah karya sastra sebagai objek penelitian kemudian ditentukan 

teori-teori psikologi yang dianggap rekaan untuk melakukan analisis 

(Ratna dalam Sayuti, 2015: 22). 

Menurut Wellek dan Warren dalam Wiyatmi (2011:28) 

mengemukakan bahwa psikologi sastra mempunyai empat 

kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi 

pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua studi proses 

kreatif. Yang ketiga studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang 

diterapkan dalam karya sastra. Dan yang keempat mempelajari 

dampak sastra pada pembaca. Pengertian yang pertama dan kedua 

menurut Wellek dan Warren meruapakan bagian dari psikologi seni, 

dengan fokus pada pengarang dan proses kreatifnya. Pengertian 
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ketiga terfokus pada karya sastra yang dikaji dengan hukum-hukum 

psikologi. Pengertian keempat terfokus pada pembaca yang ketika 

membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai 

situasi kejiwaan.  

Psikologi sastra sebagai disiplin ilmu ditopang oleh tiga 

pendekatan studi. Menurut Roekhan (dalam Endraswara, 2003: 9), 

pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut; 1) Pendekatan 

tekstual yaitu mengkaji aspek psikologi sang tokoh dalam sebuah 

karya sastra 2) Pendekatan reseptif pragmatik yaitu mengkaji aspek 

psikologi sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari 

pengaruh karya sastra yang dibacanya, sastra diproses resepsi 

pembaca dalam menikmati karya sastra 3) Pendekatan ekspresif 

yaitu aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif 

yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi 

maupun wali masyarakat. 

2.2.6 Teori Psikoanalisis 

Psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang ditemukan oleh 

Sigmund Freud sekitar tahun 1890-an.  Psikoanalisis berhubungan 

dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Ilmu ini 

meruapakan bagian dari psikologi yang memberikan kontribusi besar 

dan dibuat untuk psikologi manusia selama ini (Minderop, 2013:11).  

Tidak banyak yang mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang 

ditemukan oleh Sigmund Freud sebagai pendekatan “psikoanalisis“, 
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sesungguhnya merupakan suatu pendekatan yang sering ampuh 

untuk memahami perilaku seseorang. 

Freud adalah orang yang banyak membahas mengenai  

unconsciouneis atau ketidaksadaran. Bagi Freud ketidaksadaran 

merupakan salah satu inti pokok atau tiang pasak teorinya. Segi-segi 

terpenting perilaku manusia justru ditentukan oleh alam tak 

sadarnya. (Hartono dalam sayuti, 2015: 23). 

Sumbangan Freud terhadap teori psikologi kepribadian 

substansial Sekaligus kontroversial. Teori psikoanalisis menjadi teori 

yang paling komprenhenship di antara teori kepribadian lainnya, 

namun juga mendapat tanggapan yang paling banyak, baik 

tanggapan positif maupun negatif (Bartens dalam Sayuti, 2015: 23).  

Sistematika yang digunakan Freud dalam mendeskripsikan 

kepribadian menjadi dua pokok bahasan, yakni: Struktur 

Kepribadian dan Dinamika Kepribadian. Namun, dalam penelitian 

ini hanya menggunakan teori Struktur Kepribadian saja untuk 

membahas konflik psikis tokoh utama dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. Berikut adalah penjelasan 

tentang Struktur Kepribadian Sigmund Freud. 

2.2.7 Struktur Kepribadian Sigmund Freud 

Menurut Freud dalam Minderop (2013:13), bahwa pikiran 

manusia lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar (unconscious 

mind) ketimbang alam sadar (conscious mind). Alam sadar dalam 



18 
 

pikiran manusia seperti gunung es yang nampak, sedangkan bagian 

ketidaksadaran (yang ada di bawah permukaan air) mengandung 

insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia.   Pada 

tahun 1923 Freud mengajukan teori kepribadian dengan struktur Id, 

ego dan superego. Struktur baru ini tidak menggantikan struktur 

lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan 

tujuannya. 

Freud berpendapat bahwa tingkah laku manusia merupakan 

produk interaksi dari ketiga sistem, yaitu: id, ego dan superego. 

Artinya, bahwa setiap tingkah laku itu ada unsur nafsu (dorongan), 

unsur kesadaran nyata dan unsur pengendalian: terlepas benar atau 

salah, baik atau buruk (Fudyartanta dalam Sayuti. 2015: 24). Ketiga 

sistem pembentuk kepribadian manusia tersebut mempunyai fungsi, 

sifat, komponen, prinsip kerja, dinamisme dan mekanisme yang 

berbeda, berikut adalah penjelasan tentang ketiga sistem tersebut. 

a. Das  Es  (the  id),  yaitu  aspek  biologis  dan merupakan 

system yang original dari kepribadian . Das Es adalah realita 

psikis yang sebenar-benarnya, merupakan dunia batin atau 

subjektif manusia dan tidak memiliki hubungan langsung 

dengan dunia objektif. Das Es berisikan hal-hal yang dibawa 

sejak lahir. Fungsi Das Es yaitu untuk mengusahakan segera 

tersalurkannya kumpulan-kumpulan energi atau tegangan yang 

dicurahkan ke dalam jasad oleh rangsangan-rangsangan, baik 
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dari dalam maupun dari luar. Ia terletak dalam ketidaksadaran 

dan berisi nafsu-nafsu, insting   dan   sebagaimana   yang   

tidak   disadari,  yang  bersamanya  menuntut kepuasan. 

Prinsip Das  Es adalah prinsip kesenangan (Pleasure principle) 

dan dilayani oleh proses primer (proses yang menimbulkan 

kesenangan dari suatu benda yang diperlukan untuk meredakan 

suatu ketegangan). Tujuan dari prinsip ini adalah untuk 

membebaskan seseorang dari ketegangan. Das Es adalah 

primer dari sumber energi psikis dan tempat berkumpul naluri-

naluri. Das Es memiliki ciri-ciri sebagai  berikut;  Apriori  

(menang  sendiri),self-centered   (egoistis),   impulsif (tergesa-

gesa ingin senang, irasional), dan asosial. 

b. Das Ich (the ego), yaitu aspek psikologis dari kepribadian dan 

timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik 

dengan dunia luar. Das Ich dikuasai oleh prinsip kenyataan 

(reality principle), dan dilayani oleh proses sekunder (usaha 

menemukan atau menghasilkan kenyataan dengan rencana  

tindakan yang telah dikembangkan melalui pikiran dan 

akal/pengenalan).Fungsi Das Ich adalah menjaga 

keseimbangan di antara kedua system itu,sehingga tidak terlalu 

banyak dorongan dari Das Es yang dimunculkan 

kepadakesadaran. Das Ich tidak memiliki dorongan energi. Ia 

hanya menurut prinsip yaitu menyesuaikan dorongan-dorongan 
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dengan kenyataan di dunia luar. Ciri-ciri Das Ich yang 

dominan adalah; asosiasi/logika, alternative/memutus, dan 

bertindak sesuai dengan keputusan. 

c. Das Ueber Ich (super ego), yaitu aspek sosiologis dari sistem 

kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang 

sifatnya evaluatif (menyangkut baik buruk). Superego adalah 

kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi 

menggunakan prinsip idealistik (idealistic principle) sebagai 

lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik ego. 

Superego berkembang dari ego, dan seperti ego dia tidak 

mempunyai enerji sendiri. Sama dengan ego, superego 

beroperasi di tiga daerah kesadaran. 

Menurut  Freud, superego terbentuk melalui internalisasi 

nilai-nilai atau aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang 

berperan, berpengaruh, atau berarti bagi individu tersebut seperti 

orang tua dan guru. Adapun fungsi utama dari superego adalah: (a) 

sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id 

agar impuls-umpuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang 

dapat diterima oleh masyarakat, (b) mengarahkan ego pada tujuan-

tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang dengan kenyataan, (c) 

mendorong individu mencapai kesempurnaan. 

Aktivitas superego dalam diri individu, terutama apabila 

aktivitas ini bertentangan atau terjadi konflik dengan ego, akan 
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muncul dalam bentuk emosi-emosi tertentu seperti perasaan bersalah 

dan penyesalan.  Sikap-sikap tertentu dari individu seperti observasi 

diri, koreksi atau kritik diri, juga bersumber pada superego. 

Id, ego dan superego membutuhkan energi psikis untuk 

menjalankan fungsinya masing-masing. Karena jumlah energi 

terbatas, maka di antara ketiga sistem kepribadian tersebut hampir 

selalu terjadi persaingan dalam penggunaan energi. Apabila ternyata 

satu sistem memperoleh energi lebih banyak, dan oleh karenanya 

menjadi kuat, maka sistem-sistem yang lain akan kekurangan energi 

dan menjadi lemah, sampai energi baru ditambahkan kepada sistem 

keseluruhan. 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa id merupakan penyedia 

energi psikis bagi ego dan superego. Sebagai sumber energi psikis id 

menggunakan energi yang dimilikinya ini untuk tindakan refleks dan 

proses primer dalam upaya memuaskan berbagai kebutuhan. Energi 

psikis yang terdapat pada id ini bersifat mudah dialihkan arahnya. 

Sifat energi id yang demikian ini memiliki arti penting bagi ego dan 

superego. Bagi id, objek-objek yang ada dalam bayangan yang 

dihasilkan oleh proses primer tidak ada bedanya atau dianggap sama 

dengan objek-objek nyata. Demikian pula terhadap objek-objek 

nyata itu pun id tidak mampu melakukan pembedaan. Contoh nyata 

adalah tingkah laku bayi yang masih dikuasai sepenuhnya oleh id.  

Seorang bayi, apabila lapar, akan memasukkan apa saja ke dalam 
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mulutnya, termasuk ibu jarinya  (refleks menghisap). Karena 

ketidakmampuannya untuk membedakan objek-objek itulah  maka 

id, dengan proses-proses yang melengkapinya, tidak mampu 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan organisme. Untuk itu id meminta 

bantuan ego. 

Karena ego tidak memiliki sumber energinya sendiri, maka 

ego mengambilnya dari id. Diversi energi psikis id ke dalam proses-

proses yang dilakukan oleh ego berjalan melalui mekanisme yang 

disebut dengan identifikasi. Identifikasi merupakan mekanisme 

penyesuaian di mana individu berusaha untuk bisa mencocokkan 

atau menyesuaikan objek yang ada dalam pikirannya dengan objek 

pasangannya yang ada dalam kenyataan. Identifikasi ini merupakan 

hasil dari proses sekunder ego. Dalam proses identifikasi ini ego 

memperoleh wewenang untuk memiliki dan menggunakan energi 

psikis tidak hanya untuk proses sekundernya dalam rangka 

pemuasan kebutuhan-kebutuhan, tetapi juga untuk proses-proses 

psikologi lain yang meliputi proses mengamati, mengingat, 

membedakan, memutuskan, mengabstraksi, menggeneralisasi, dan 

berfikir. Energi psikis itu juga digunakan oleh ego untuk 

menghadapi id itu sendiri, yakni menghalangi atau mencegah agar id 

tidak memunculkan naluri-naluri yang irasional dan destruktif. 

Kekuatan pencegahan itu disebut antikateksis.  Apabila id terlalu 

kuat dan berbalik menekan ego, maka ego akan membentuk 
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pertahanan.  Mekanisme pertahanan semacam ini juga dibentuk dan 

digunakan oleh ego untuk menghadapi tekanan dari superego. 

Energi ego juga bisa disalurkan atau digunakan untuk 

membentuk kateksis-objek baru. Tugas lain yang paling pokok yang 

harus dijalankan ego adalah mengintegrasikan sistem-sistem 

kepribadian. Jadi, ego di sini berperan sebagai eksekutif dari 

kepribadian.Tujuan integratif ego ini tidak lain adalah menciptakan 

harmoni dalam kepribadian, yaitu memungkinkan ego itu sendiri 

mampu melakukan transaksi dengan dunia luar dengan lebih baik 

dan efesien. 

Mekanisme identifikasi juga berlaku dalam penyaluran energi 

psikis kepada superego di mana agen luar, yakni orang tua terutama, 

memegang  peranan kunci. Orang tua berperan sebagai agen yang 

menanamkan nilai-nilai atau kode moral, tradisi, dan ideal-ideal 

yang berlaku di masyarakat tempat orang tua dan anaknya itu 

tinggal. Agar apa yang ditanamkan kepada anaknya itu diterima dan 

diterapkan oleh si anak dalam tingkah laku sehari-hari, maka orang 

tua merasa perlu untuk menggunakan teknik perkuatan 

(reinforcement), baik perkuatan positif berupa hadiah maupun 

perkuatan negatif berupa hukuman. Disinilah awal mula 

terbentuknya superego dalam diri seorang anak atau individu, dan 

sekaligus melalui identifikasi itu superego individu memperoleh 

akses dari idnya untuk memiliki dan menggunakan energi psikis 
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sebanyak yang dibutuhkan.  Untuk selanjutnya superego dalam diri 

individu berperan sebagai wakil orang tua dan masyarakat, dengan 

tugas dan fungsinya sebagai pengendali bahkan penghambat atau 

pengekspresian dorongan-dorongan primitif id, terutama dorongan 

seks dan agresivitas. Di samping itu, superego juga bertindak 

sebagai pengarah ego kepada tujuan-tujuan yang sesuai dengan 

moral. 

Ego dan superego memiliki tugas dan fungsi masing-masing 

dalam menggunakan energi psikis, sehingga berdampak terhadap 

kepribadian individu. Demikian pula dominasi salah satu sistem akan 

memberi corak tertentu kepada kepribadian individu, yang bisa 

dilihat dari kecenderungan individu tersebut dalam bertingkah laku. 

Dominasi id, misalnya, menyebabkan kepribadian individu tidak 

matang dan bercorak  lust-principle, sehingga individu tersebut 

dalam bertingkah laku akan cenderung tanpa perhitungan dan 

ditujukan hanya kepada pencapaian kesenangan. Adapun apabila 

yang dominan itu superego, maka yang akan tampil sebaliknya, 

yakni kepribadian individu yang moralistis, kaku dan realistis, 

dengan tingkah laku yang selalu dipertimbangkan dan, bahkan, 

dihambat oleh kode-kode moral. Dalam dua keadaan semacam ini, 

ego selaku eksekutif kepribadian akan berada dalam posisi sulit. 

Baik id maupun superego selalu berusaha agar ego berada 

dipihaknya. Apabila ego dengan antikateksisnya cukup kuat, maka 
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kedua sistem yang bertolak belakang dan sama-sama ingin tampil 

dominan itu bisa didamaikan sehingga kepribadian akan terintegrasi 

dengan baik. 

2.2.8 Nilai-nilai Pendidikan 

1) Hakikat Nilai  

Nilai merupakan sebuah keyakinan. Menurut Gordon 

Allport (dalam Mulyana, 2004: 9), nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Keyakinan 

ditempatkan lebih tinggi dari wilayah lainnya, seperti hasrat, 

motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, 

keputusan benar salah, baik buruk, indah tidak indah pada 

wilayah ini merupakan hasil dari serentetan psikologis yang 

kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan 

yang sesuai dengan nilai pilihannya.  

Sedangkan Zuriah (2011:19), mengatakan bahwa nilai 

adalah tentang hal baik buruk serta pengaturan perilaku. Nilai-

nilai tertentu digunakan sebagai landasan pengambilan 

keputusan untuk berperilaku secara konsisten dan menjadi 

kebiasaan dalam hidup bermasyarakat.  

Selain merupakan sebuah keyakinan dan tentang hal baik 

buruk yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan, 

nilai juga merupakan prinsip sosial. Menurut Patricia Cranton 

(dalam Ronny, 2014:12) nilai adalah prinsip sosial, tujuan-
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tujuan atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu, 

kelas, masyarakat dan lain-lain. 

2) Hakikat Pendidikan 

Istilah pendidikan berasal dari kata pedagogi. Sedangkan 

pedagoie artinya ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu 

bidang yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala 

perbuatan mendidik.  Istilah  pedagogi dari kata pedagogia 

(Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak.  Sedangkan 

yang sering digunakan istilah pedagogos adalah seorang pelayan 

(bujang) pada zaman Yunani Kuno yang mengantar dan 

menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Paedagogos berasal 

dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin) (Ihsan, 1996: 1). 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam 

pembangunan. Semakin pesat kemajuan sebuah pembangunan di 

suatu negara semakin bagus pula pendidikannya. Sebab, 

pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas (Hamalik, 2008:1)  

Dari uraian tentang definisi pendidikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bidang yang 

menyelidiki perbuatan-perbuatan yang mendidik. Pendidikan 

juga merupakan bagian dalam pembangunan, yaitu untuk 
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membentuk dan mengembangkan sikap dan intelektual 

seseorang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 

3) Nilai Pendidikan 

Dalam karya novel terdapat nilai pendidikan, yaitu 

pendidikan yang sangat baik untuk bacaan. Menurut 

Poerwadarminta dalam Azhare (2011: 18) bahwa nilai didik 

(pendidikan) berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau 

yang berguna yang dapat memberikan ajaran yang ada sangkut 

pautnya dengan etika, moral, dan agama.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidikan merupakan suatu kualitas yang dapat dipahami 

dalam estetika, etika, moral dan pandangan religius juga 

bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain, serta 

berkedudukan sebagai sifat-sifat penting pada diri manusia, 

dengan takaran kualitas masing-masing individu baik berupa 

angka maupun perubahan perilaku, yang dipergunakan dalam 

penyempurnaan perkembangan individu dalam menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan perilaku. 

4) Nilai-nilai Pendidikan 

Terdapat beberapa nilai pendidikan sebagai berikut:  

a. Nilai Pendidikan Agama dan Aspek Religius. 

Nilai pendidikan agama dan aspek religius memiliki 

kaitan yang erat dan dapat melebur dalam satu kesatuan 
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(Nurgiyantoro 2012: 326-327). Nilai pendidikan agama  

merupakan sebuah nilai yang paling mendasari kehidupan 

manusia antara dirinya dan Tuhan. Nilai ketuhanan 

mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa meyakini 

adanya Tuhan, menurut pada ajarannya, mengsyukuri 

nikmat yang telah dianugerahkan Tuhan, dan selalu ingat 

kepada-Nya. Agama lebih menunjukkan pada kelembagaan 

kebaktian kepada Tuhan dengan hukum-hukum yang resmi 

(Nurgiyantoro, 2012: 327). 

Aspek religius bersifat mengatasi, lebih dalam, dan 

lebih luas dari agama dan aspek religius yang tampak 

formal, dan resmi (Mangunwijaya dalam Nurgiyantoro, 

2012: 327). Seorang yang religius adalah orang yang 

mecoba memahami dan menghayati hidup dan kehidupan 

ini lebih dari sekedar lahiriah saja. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa nilai agama dan aspek religius adalah nilai 

pendidikan yang tidak hanya menyangkut kehidupan secara 

lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri 

pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan 

kedalam keesaan Tuhan. 

b. Nilai Pendidikan Moral. 
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Depdikbud, 2000: 754)  moral adalah (ajaran tentang) baik 

buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. 

Moral merupakan makna yang terkandung dalam karya 

seni, yang disaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang 

sebagai tema dalam bentuk yang sederhana, tetapi tidak 

semua tema merupakan moral (Kenny dalam Nurgiyantoro, 

2012: 320). 

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan 

pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah 

yang ingin disampaikannya kepada pembaca (Nurgiyantoro, 

2012: 321). 

Berdasarkan definisi dan beberapa pendapat tentang 

moral di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan 

moral adalah ajaran tentang sikap yang mengandung nilai-

nilai kebaikan yang terkandung dalam karya sastra sebagai 

cerminan dari pandangan hidup pengarang yang 

bersangkutan.    

c. Nilai Pendidikan Sosial  

Kata sosial berkenaan dengan masyarakat atau 

kepentingan umum.  Istilah sosial (social) dalam ilmu sosial 
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mempunyai arti yang berbeda dengan istilah sosialisme atau 

istilah sosial pada departemen sosial. Adanya dimensi sosial 

pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk 

bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap 

orang ingin bertemu dengan sesamanya, Langeveld (dalam 

Tirtarahardja dan Sulo, 2005: 19).   

Pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat 

diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. 

Seseorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, 

mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain 

untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang 

dicocokinya. Seseorang hanya akan menyadari dan 

menghayati rasa kemanusiaanya, yaitu dengan berinteraksi 

dengan sesamanya dalam saling memberi dan menerima, 

karena pada dasarnya tak ada seorang manusia pun yang 

dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat 

kemanusiaannya di tempat terasing yang terisolir (Kant 

dalam Tirtarahardja dan Sulo, 2005: 19). Rasa peduli adalah 

cerminan dari kasih sayang antar manusia dan merupakan 

nilai tertinggi yang terdapat pada pendidikan sosial.   

Berdasarkan uraian nilai-nilai pendidikan di atas 

akan dijadikan sebagai landasan atau pijakan dalam 
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menganalisis nilai pendidikan dalam novel “Rembulan 

Tenggelam di wajahmu.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau proses sistematis 

dan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dengan 

dukungan data sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan (Wuradji 

dalam Wiyatmi, 2011: 95) sehingga, dalam memulai penelitian terlebih 

dahulu menggunakan suatu pendekatan. Pendekatan tersebut berfungsi 

untuk menelaah karya sastra agar memperoleh hasil yang diinginkan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang bersifat analisis 

isi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak 

menggunakan perhitungan, tetapi merupakan suatu penelitian yang datanya 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada aspek 

kejiwaan yang terkandung dalam sumber data. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Sama halnya dengan penelitian-penelitian yang lain, 

penelitian sastra juga memerlukan data tetapi dalam bentuk verbal, 

yaitu berwujud kata, frasa, atau kalimat (Siswantoro, 2010: 70). Data 

dalam karya sastra khususnya novel berupa teks yang dapat 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.  
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Data dalam penelitian ini adalah teks yang mengandung 

unsur kepribadian tokoh utama, menggambarkan konflik psikis yang 

dialaminya, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di 

dalamnya. Teks tersebut berupa dialog yang mengandung ekspresi, 

gambaran tokoh, jalan pikiran tokoh, dan jalan cerita yang 

mencerminkan kepribadian tokoh utama. Teks tersebut terdapat pada 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye. Data teks 

yang mengandung unsur kepribadian tokoh utama berupa tindakan-

tindakan yang dilakukan tokoh. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data terkait dengan subjek penelitian dari mana data 

diperoleh (Siswantoro, 2005: 72). Data dalam penelitian ini 

bersumber dari data tekstual novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu Karya Tere Liye, diterbitkan oleh Republika, cetakan ke-

16 pada bulan April 2014 dengan jumlah 426 halaman, dan ukuran 

tebal buku 2,5 cm. Data tersebut berupa teks-teks yang berada di 

dalam novel. Data bersumber antara lain berupa frase, kalimat, dan 

penggalan dialog tokoh dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode baca, catat dan pustaka.  Untuk memperoleh data yang terdapat pada 

novel, peneliti harus membaca terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang 
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terkait dengan penelitian. Setelah membaca novel, dan memperoleh data 

yang terkait dengan konflik psikis serta nilai pendidikan pada tokoh Ray, 

kemudian  data tersebut dicatat. Metode catat yaitu peneliti sebagai 

instrument kunci melakukan pencatatan data berupa teks dialog yang 

terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, 

sedangkan Metode pustaka adalah metode yang menggunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dipecahkan dalam penelitian, baik itu berupa teks buku-buku literatur 

maupun sumber lainya. Hasil dari metode pustaka ini berupa referensi 

seperti terdapat dalam daftar pustaka. Pada penelitian ini yang dijadikan 

kepustakaan adalah buku-buku teori dan literatur sastra yang mendukung 

penelitian ini. 

3.4 Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk 

menganalisis konflik psikis tokoh utama Ray dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye serta menganalisis nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung di dalamnya. Untuk menganalisis karakter dan 

konflik psikis tokoh utama dalam novel tersebut menggunakan pendekatan 

psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud 

dalam penelitian ini meliputi Strukur Kepribadian yang terdiri atas id, ego, 

dan superego. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mengindentifikasi tindakan atau lakuan sang tokoh yang berkaitan 

dengan struktur kepribadian. 
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2) Mengidentifikasi konflik psikis yang telah dialami oleh sang tokoh 

dari struktur kepribadiannya. 

3) Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

tindakan atau lakuan sang tokoh maupun hal-hal lain yang berkaitan 

dengan sang tokoh. 

4) Mengklasifikasi tindakan atau lakuan sang tokoh yang telah 

diidentifikasi tersebut kedalam tiga struktur kepribadian Sigmund 

Freud.  

5) Mengklasifikasi nilai-nilai pendidikan berdasarkan berbagai jenis nilai 

pendidikan. 

6) Menganalisis konflik psikis yang terjadi pada diri sang tokoh yaitu 

pertentangan yang terjadi antara ketiga struktur kepribadian sang 

tokoh. 

7) Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang telah diklafisikasi. 

8) Menyimpulkan hasil analisis konflik psikis dan nilai-nilai pendidikan 

sang tokoh.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Konflik Psikis dalam Kepribadian Tokoh Utama Ray dalam Novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye  

 

Rehan Rajuana alias Ray Razuardi adalah tokoh utama dalam novel. 

Posisi tokoh utama itu ditetapkan berdasarkan penelusuran terhadap tokoh-

tokoh yang ada dalam novel. Ray merupakan tokoh yang banyak diceritakan 

dalam novel tersebut. Ray sering terlibat dengan tokoh lain. Selain itu, 

tokoh yang selalu muncul dalam cerita dan mengalami berbagai konflik 

adalah Ray.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye dengan menggunakan pendekatan 

Psikoanalisis Sigmund Freud yakni Struktur Kepribadian yang terdiri atas 

Id, Ego, dan Superego. Berikut struktur kepribadian tersebut dalam diri 

tokoh Ray dapat diuraikan:  

 

4.1.1 Struktur Kepribadian Tokoh Ray pada Aspek Id  

 

Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye 

bercerita tentang kehidupan seorang lelaki yang bernama Rehan 

Raujana alias Ray (nama panggilan ketika sudah dewasa) sejak ia 

dilahirkan hingga menjelang akhir hayatnya. Tere Liye menyajikan 
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kisah ini dengan sangat menarik, yaitu dikemas dalam alur mundur 

melalui perjalanan metafisik.  

Ada sebuah kejadian aneh yang dialami Oleh Ray menjelang 

kematiannya. Dalam kejadian aneh tersebut ia didatangi oleh sesosok 

mahluk gaib yaitu “orang  berwajah menyenangkan”. Orang berwajah 

menyenangkan tersebut memiliki tugas untuk menemani perjalanan 

metafisik menapaki kehidupan dari kecil hingga tua seorang pasien 

yang bernama Ray. Perjalanan metafisik ini bukan sekadar pemutaran 

kembali kisah hidup, namun Ray diberi kesempatan melihat dari sisi 

lain yang ia tidak pernah tahu sebelumnya. Perjalanan inilah yang 

akhirnya mampu menjawab lima besar pertanyaan yang mengetuk-

ngetuk kepalanya sepanjang hidupnya. 

Di masa kecil, Ray yang masih dipanggil Raehan, tinggal di 

sebuah panti asuhan dan tak tahu asal mula kehidupannya sendiri. Ia 

tumbuh menjadi seorang anak lelaki bandel, fisik yang kuat, dan otak 

yang cerdas. Ia menjadi bandel adalah semata-mata karena dipicu 

lingkungan panti asuhan yang amat tidak ideal. Penjaga panti ialah 

seorang yang mengeksploitasi anak-anak dengan mempekerjakan 

mereka di jalanan. Tidak jarang Ray dipukul oleh penjaga panti 

hingga dibiarkan kelaparan.  

Id merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia 

agar memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan: makan, seks, 

menolak rasa sakit, atau tidak nyaman. (Minderop, 2013:20). Oleh 
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karena itu, dalam keadaan hidupnya yang cukup menderita selama 

tinggal di panti tersebut Ray memiliki id  ingin hidup bebas di luar 

panti. Ray berpikir hidupnya akan bahagia jika hidup bebas di luar 

panti. Walaupun hidup sebagai gelandangan Ray yakin jika hidupnya 

tanpa ada penjaga panti yang kerap kali menghukumnya tersebut akan 

menjadi lebih baik. Dalam hal ini, id Ray menekannya agar kebutuhan 

dasarnya terpenuhi, yaitu: menolak rasa sakit karena sering dihukum 

dan menolak rasa tidak nyaman karena sering dieksploitasi oleh 

penjaga panti, serta membutuhkan makanan sepuasnya. Karena cara 

kerja id yang berhubungan dengan prinsip kesenangan yakni selalu 

mencari kenikmatan dan selalu menghindari ketidaknyamanan 

tersebut maka  id Ray menginginkan hidup bebas di luar panti asuhan 

yang membesarkannya. Di bawah ini terdapat kutipan yang 

menunjukkan id  Ray tersebut.  

Tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia bisa hidup 
sendirian di jalanan. Tidak ada uang tinggal mencuri. 
Tidak ada makanan tinggal memaksa. Kehidupan bebas. 
Sebebas yang dibayangkannya. Rehan menyeringai 
senang memikirkan ide itu. Menguap lebar. Baiklah, 
besok pagi-pagi setelah membalas kelakuan penjaga 
panti dia akan pergi. Itu sungguh ide yang bagus (Tere, 
2014: 16). 

 
Kutipan di atas menunjukkan id Ray yang begitu besar 

mengiginkan hidup sendirian di jalanan. Hidup di jalanan tidak ada 

yang mengaturnya seperti yang dilakukan penjaga panti terhadapnya. 

Ray akan bisa berbuat semaunya sesuai dengan keinginannya seperti 

mencuri dan melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Untuk 
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melayani prinsip kesenangannya tersebut, bahkan ia berpikir akan 

melakukan hal yang irasional dan bertentangan dengan norma-norma 

sosial. Hal itu menunjukkan dengan jelas wujud nyata dari id dalam 

diri Ray. 

Ketika Ray sudah beranjak dewasa, ada salah satu realitas 

psikis Ray yang  tiba-tiba saja menekannya, yaitu perasaan ingin 

mencintai dan dicintai. Aspek biologis tersebut timbul saat Ray 

kembali ke kota lamanya. Sebuah kota tempat dia dilahirkan dan 

tempat dia menghabiskan enam belas tahun di panti asuhan.  

Dalam perjalannya yang menggunakan kereta api tersebut Ray 

bertemu dengan seorang gadis yang membuat dia tergoda. Mata gadis 

itu hitam, gigi-giginya lucu bagaikan gigi kelinci, rambutnya panjang 

dan hitam legam, dan lesung pipit. Hal itulah yang membuat Ray 

terjerembab dalam sebuah perasaan tersebut. Di bawah ini terdapat 

kutipan yang menunjukkan salah satu kebutuhan biologis Ray: 

Gadis itu membalikkan lagi badannya. Pelayan itu urung 
membawa nampan. Tidak ada ucapan terima-kasih dari 
gadis itu. tidak ada sepatah kata pun, yang ada hanya 
tatapan datar, kosong. Tapi peduli amat? Ray sedang 
melupakan banyak hal. Kepalanya tiba-tiba dipenuhi 
satu perasaan yang tidak pernah dimengerti sebelumnya. 
Tidak pernah dikenalinya. Satu perasaan, tapi memenuhi 
kepala (Tere, 2014: 229). 

 

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa tiba-tiba Ray 

dipenuhi oleh  satu perasaan yang tidak pernah ia mengerti 

sebelumnya. Perasaan itu merupakan sebuah wujud nyata dari id Ray, 
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yaitu ingin mencintai dan dicintai seorang wanita yang membuat dia 

jatuh hati. 

 
4.1.2 Struktur Kepribadian Tokoh Ray pada Aspek Ego 

Aspek Ego dalam diri Ray cenderung mendominasi 

kepribadiannya. Hal inilah yang membuat Ray cenderung berperilaku 

negatif. Misalnya ketika Ray di usia remaja, Ray membutuhkan uang 

untuk bermain judi. Ray harus mencopet meskipun tindakannya itu 

ditentang oleh teman sepantinya. Ketika orang lain memukul orang 

yang sudah dia anggap saudara, dia melakukan pembalasan meskipun 

dengan seorang diri. Dan ketika dia ingin membangun gedung 

tertinggi dengan biaya yang sangat besar dia sanggup melakukan hal 

apapun untuk mewujudkan keinginannya tersebut termasuk 

mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi, apapun dorongan dari id 

yang timbul, ego Ray selalu berusaha memenuhi keinginannya 

tersebut dengan kemampuan intelegensi yang dia miliki. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ray adalah orang yang egois.   Di bawah ini 

terdapat kutipan-kutipan yang menggambarkan ego dalam diri Ray. 

Diar patah-patah berdiri. Kasar, Rehan menarik 

kursinya. Kaki-kaki kursi menyenggol kaki-kaki Diar. 

Mengaduh. Rehan tidak peduli. Dia bergegas menjinjing 

kursi itu ke dalam lorong toilet. Meletakkannya persis di 

dalam pintu kamar mandi tempat sopir bus tadi. 

Bagnunan toilet terminal itu seadanya, daun pintu kamar 

mandi tidak sempurna menutup bingkai pintu. Ada celah 

dua puluh senti di atasnya. Dan sekarang melalui celah 

itulah, berdiri di atas kursi, Rehan dengan cepat 

menjulurkan tangan. Berusaha mengambil celana sopir 
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bus yang disangkutkan ke gantungan paku di daun pintu 

(Tere, 2014: 26). 

 

Kutipan di atas menunjukkan ego dari Ray yang berusaha 

mendapatkan uang untuk bermain judi. Usaha keras Ray tersebut yaitu 

mengambil celana mengambil celana sopir bus yang berisikan 

dompet. Ray tidak peduli dengan Diar yang selalu berusaha 

menghalangi aksinya. Meskipun bertentangan dengan nilai-nilai 

moral, Ego Ray telah berhasil mewujudkan keinginannya untuk 

mendapatkan uang tersebut. 

Selain itu, banyak ego dalam diri Ray yang cenderung 

destruktif. Ketika Ray memiliki hidup baru setelah dia meninggalkan 

panti asuhan, Ray sering kali terlibat perkelahian. Perkelahian-

perkelahian tersebut terjadi begitu saja akibat dari ego Ray yang 

begitu besar tanpa ada sesuatu pun yang mampu mengendalikannya 

baik oleh faktor dari dalam maupun dari luar dirinya.  

Perkelahian-perkelahian bermula saat  beberapa preman yang 

melakukan pengenganiyaan terhadap sahabatnya yang bernama Ilham. 

Emosi Ray memuncak ketika melihat sahabatnya tersebut dianiaya. Di 

bawah ini terdapat kutipan yang menunjukkan Ego Ray yang begitu 

besar ketika melakukan perkelahian dengan para preman:  

“SIAPA YANG MELUKAI ANAK ITU?” Ray menendang 

salah satu kursi kayu. Salah seorang pemuda tanggung 

yang duduk di atasnya jatuh menghantam lantai warung. 

(Tere, 2014: 105). 
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Dalam kutipan di atas menunjukkan  ego Ray yang sangat kuat 

untuk memenuhi keinginan id. Tanpa menunggu jawaban dari 

lawannya Ray sudah menendang kursi hingga menjatuhkan seseorang 

yang duduk di atasnya. Tindakan tersebut merupakan ego Ray yang 

tidak mau mendengarkan penjelasan. Pertanyaan yang diajukan Ray 

hanyalah basa-basi semata, karena Ray sudah mengetahui bahwa 

merekalah pelaku pemukulan terhadap sahabatnya tersebut. Sebab, 

yang diinginkan Ray adalah mereka harus menerima akibat dari 

perbuatan mereka sendiri. Hal itulah yang dilakukan oleh ego untuk 

mewujudkan keinginan id-nya. 

Perkelahian dengan para preman tersebut terulang lagi setelah 

sahabatnya yang bernama Natan menjadi korban kebrutalan para 

preman. Para preman menganiaya Natan adalah untuk membalas 

kelakuan Ray yang telah memukul mereka. Sebelum Ray pergi untuk 

membalas kelakuan mereka, Bang Ape sudah berusaha untuk 

menghentikannya. Namun karena ego yang begitu besar, Ray tidak 

mau mendengarkan pengasuhnya di rumah singgah itu. Sebagaimana 

dalam kutipan di bawah ini:   

“Lepaskan tanganku. Sekarang!” Ray membentak. 

“KAU JANGAN BERTINDAK BODOH!” Bang Ape 

balas membentak, lebih kencang. Urusan ini tidak boleh 

kapiran. 

Ray tidak peduli. Dia mengibaskan tangan Bang Ape. 

Lantas berlari menerobos pintu. 

“KEMBALI!!” Bang Ape mengejar. 

Ray sudah berlari lebih cepat. Dia mungkin tidak akan 

pernah kembali (Tere, 2014: 136). 
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Dalam kutipan di atas menjelaskan tentang Ray yang hendak 

pergi membalas kelakuan para preman tapi dihalangi oleh Bang Ape. 

Tindakan Ray tersebut merupakan aspek ego.  Sedangkan Ray yang 

membentak Bang Ape lalu berlari meninggalkannya merupakan aspek  

ego Ray yang begitu besar untuk memenuhi keinginannya tanpa bisa 

dihalangi oleh hal apa pun. 

4.1.3 Struktur Kepribadian Tokoh Ray pada Aspek Superego 

Aspek superego (prinsip moral) merupakan aspek ketiga dari 

struktur kepribadian manusia. Jika kedua aspek kepribadian 

sebelumnya bersifat negatif, aspek kepribadian superego justeru 

bersifat sebaliknya. Aspek kepribadian  ini lahir dan berkembang 

mengikuti kondisi lingkungan dan budaya manusia. Menurut Walgito 

dalam Wiyatmi (2011:12) Perbuatan anak semula dikontrol oleh orang 

tuangnya, tetapi setelah superego terbentuk, maka control dari 

superegonya sendiri. Sayangnnya, aspek kepribadian Ray berkembang 

tidak baik. Ray tumbuh dan besar tanpa orang tua. Padahal orang tua 

sangat berperan sebagai agen luar yang memegang peranan kunci 

menanamkan nilai-nilai moral, dan tradisi yang berlaku di masyarkat.  

Selama enam belas tahun tinggal di panti asuhan Ray tidak 

dizinkan untuk menempuh pendidikan formal, justru di panti asuhan 

dia dididik dengan cara kekerasan, dan dieksploitasi untuk mencari 

uang. Dengan lingkungan dan budaya yang tidak baik tersebut 

membuat penyaluran energi psikis kepada superego dalam diri Ray 
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tidak begitu memadai.  Padahal aspek kepribadian superego berperan 

untuk mengontrol ego dan akan membawa Ray dalam tindakan-

tindakan yang positif. 

Meski tidak dibesarkan oleh orang tuanya, Ray tetap 

mendapatkan nilai-nilai moral (superego) dari teman-teman 

senasibnya di panti asuhan, dan dari istri penjaga panti yang kerap kali 

membelanya ketika ia dihukum oleh penjaga panti. Di bawah ini 

terdapat kutipan yang menunjukkan peranan superego dalam diri Ray 

ketika ia dihukum oleh penjaga panti: 

 “Apa yang telah kau lakukan?” 
“Aku tidak melakukan apa pun?” Rehan, remaja 
tanggung berumur belasan tahun itu menyeringai. 
Merasa tidak berdosa. 
“Dasar pencuri! Ini bulan suci, bagaimana mungkin 
kau berani-beraninya mencuri?” Pria setengah baya 
yang bertugas menjaga Panti itu melotot. Lantas 
tangannya cepat menyambar sebilah rotan di atas 
meja. Mengancam. 
“Mengaku atau kupukul!” Rotan itu teracung ke depan. 
“AKU TIDAK MELAKUKANNYA” Rehan melawan, 
berteriak bahkan.  
 
Diam. Rehan memutuskan membisu, meski hatinya 
mengucap sumpah-serapah. Penjaga Panti semakin 
jengkel. Mengangkat bilah rotannya tinggi-tinggi, 
matanya membesar, “Kau sembunyikan di mana semua 
bungkusan? Ayo jawab… Jawab anak bangsat!!” 
Rehan menunduk. Mendesiskan kebencian. B-a-n-g-s-a-
t? Siapa yang sebenarnya bangsat? Penjaga Panti sok-
suci inilah yang bangsat. Tangan Rehan 
mencengkeram saku celana. Menggigit bibir. Bersiap 
menerima pukulan (Tere, 2014:11-12). 
 

Kutipan di atas menunjukkan Ray yang menolak tuduhan 

terhadapnya sebagai pencuri bungkusan-bungkusan lebaran.  Sikap 
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dan bentuk bahasa tubuh Ray menunjukkan dorongan id kepada ego 

yang mampu dikontrol oleh  super ego. Sebenarnya id dalam diri Ray 

ingin melawan,  namun ia hanya bisa menahan. Dalam hal ini 

superego terus menentang id. Sehingga ego Ray hanya bisa 

melakukan sumpah serapah di dalam hatinya. Dari kejadian ini Ray 

mulai berpikir untuk kabur dari panti asuhan.  

Setelah Ray kabur dari panti asuhan ia memiliki kehidupan 

baru. Di sinilah Ray terlibat konflik dengan Bang Ape. Sikap Ray 

yang keras membuatnya tidak bisa menerima setiap saran yang baik 

dari Bang Ape. Bagi Ray, luka dibalas dengan luka dan penindasan 

harus dibalas dengan penindasan pula.  Seperti yang terdapat dalam 

kutipan berikut: 

“Tapi mereka yang mulai duluan,” Ray meringis, 
memotong ucapan Bang Ape.  
“Dengarkan aku dulu, Ray.”  
Ray menelan ludah. Terdiam. 
“Kau bisa melaporkannya. Biar petugas yang 
mengurus. Kau seharusnya tidak bertingkah sok-
jagoan. Lihatlah apa hasilnya? Salah seorang dari 
mereka entah selamat atau tidak-” 
“Mereka layak mendapatkannya,” Ray menyeringai, 
memotong lagi, kebiasaannya dulu dengan Penjaga 
Panti. Meskipun juga memotong lebih karena 
mendengar Bang Ape yang menyebutnya sok-jagoan. 
“Bisakah kau mendengarkan aku dulu, Ray?” 
Ray terdiam. Wajahnya tertunduk. 
Bang Ape menghela napas, “Masalahnya bukan soal 
layak atau tidak, Ray. Bukan soal siapa yang memulai 
duluan, bukan soal itu. bisakah kau memahami sesuatu 
yang amat sederhana? Tidak ada cara buruk untuk 
berbuat baik. Caramu membalaskan kelakuan mereka 
terhadap Ilham sama persis kelakuan mereka. Brutal. 
Kalau sudah begitu, apa bedanya kau dengan 
mereka?” 
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Ray hendak memotong lagi, tapi urung demi melihat 
wajah Bang Ape yang menatapnya lamat-lamat (Tere, 
2014:109). 

 
Tindakan-tindakan Ray dalam kutipan di atas didominasi oleh 

dorongan id terhadap ego. Sikap Ray memotong ucapan Bang Ape 

secara tidak langsung mengindikasikan bahwa id dalam diri Ray yang 

begitu kuat untuk mempertahankan tindakannya yang telah menghajar 

para preman. Memotong pembicaraan Bang Ape merupakan tindakan 

ego yang mendapat dorongan kuat dari id untuk mempertahankan 

kebenaran atas tindakannya tersebut.   

Aspek superego dalam diri Ray baru terlihat ketika dia 

mengurungkan niatnya untuk memotong lagi ucapan Bang Ape. Hal 

itu disebabkan oleh superego yang menentang id dengan melakukan 

pengontrolan terhadap tindakan ego. Walaupun pengaruh 

pertentangan superego tidak begitu kuat dalam diri Ray, setidaknya 

tindakan Ray mengurungkan niatnya untuk memotong pembicaraan 

Bang Ape adalah tindakan positif. Memotong lagi pembicaraan Bang 

Ape adalah tindakan negatif yang mungkin saja terjadi. 

Bagi Ray, Bang Ape bukan sekedar pengasuhnya di Rumah 

Singgah, tetapi juga adalah orang yang telah memberikan harapan 

baru bagi kehidupannya yang lebih baik. Hal ini yang membuat Ray 

tidak berani melawan ketika ia diceramahi oleh Bang Ape walaupun 

dia hanya bisa membantah di dalam hati. Seperti yang terdapat dalam 

kutipan di bawah ini: 
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Ray tertunduk. Membantah nyaris semua perkataan 
Bang Ape dalam hati. Enak saja. Jelas-jelas mereka 
yang mulai duluan. Kalau bukan dia siapa yang akan 
membalas kelakuan lima begundal itu? Sekarang Bang 
Ape malah menceramahinya tentang pilihan solusi 
lebih baik. Suara kumur-kumur Ray terdengar oleh 
Bang Ape (Tere, 2014: 111). 

 
Kutipan di atas menunjukkan sikap Ray yang memilih diam 

daripada membantah perkataan Bang Ape. Padahal Ray ingin 

membantah semua perkataan Bang Ape. Dalam hal ini, Superego 

dalam diri Ray terlihat menekan tindakan ego, Terlihat jelas 

pertentangan antara dua kekuatan, yaitu kekuatan id yang ingin segera 

dipuaskan oleh ego dan kekuatan superego yang menentang id dengan 

mengontrol tindakan ego yang hendak membantah Bang Ape. Adapun 

bukti lain menunjukkan kekuatan superego dalam diri Ray yang 

menentang id  dengan cara mengontrol tindakan ego terdapat dalam 

kutipan di bawah ini: 

Ray mencengkeram ujung-ujung meja. Hatinya benar-
benar marah. Kalau saja dia tidak ingat betapa 
baiknya Bang Ape selama ini, sudah dari tadi dia akan 
berteriak-teriak membantah. Melawan. Tapi dia 
memutuskan diam. Menggigit bibirnya. Menabalkan 
kuping (Tere, 2014: 125). 

 
Kutipan di atas menunjukkan pertentangan superego terhadap 

id dengan mengontrol tindakan ego. Mencengkeram ujung-ujung meja 

merupakan bentuk bahasa tubuh Ray yang menujukkan  tindakan ego 

yang  tertahan oleh superego dalam diri Ray. Akibat ditentang oleh 

superego akhirnya Ray hanya mengalihkan itu dengan mecengkeram 

ujung-ujung meja. Ia pun hanya bisa membantah dalam hati.  
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Superego dalam diri Ray juga muncul ketika Ray mulai 

mengenal wanita pujaan hatinya yang bernama Fitri. Ketika itu Ray 

yang kagum dengan kecantikan Fitri sedang berusaha untuk 

berkenalan dengannya. Tapi ada suatu hal yang membuat Ray sempat 

surut dengan usahanya tersebut. Ray sempat berpikir bahwa mungkin 

Fitri adalah wanita nakal karena keluar malam-malam di pusat hiburan 

malam. Tapi sesegera mungkin Ray membuang jauh prasangkanya 

tersebut. Hal itu seperti yang terdapat dalam sebuah kutipan di wah 

ini:  

Ray mengusap dahi. Astaga? Sama seperti yang lalu-
lalu? Patung batu? Ray kecut meneruskan langkah. 
Menghela napas. Mungkin gadis itu takut melihatnya 
berkelahi. Bukankah Ilham dulu jerih? Bang Ape juga 
terkesiap? Tapi apa pula keperluan gadis itu malam-
malam di tempat ini? Ray membuang jauh prasangka 
buruknya, bukankah dia juga sedang berada di pusat 
hiburan malam. Bukan berarti dia juga seperti 
pemuda-pemuda brengsek tadi (Tere, 2014: 249-250). 

 
Dalam kutipan di atas terlihat hampir ada suatu rangsangan 

atau dorongan hati yang timbul dengan tiba-tiba dalam diri Ray. 

Rangsangan tersebut berpotensi menjadi sebuah ego Ray. Tapi hal itu 

segera ditentang oleh superego. Superego mengontrol Ray untuk 

berpikir positif dan tidak serta merta menuduh wanita itu yang bukan-

bukan. 

Semakin hari Ray kondisi psikologis Ray semakin aneh 

semenjak bertemu dengan Fitri. Pertentangan-pertentangan dalam 

dirinya pun sering timbul. Dalam diri Ray ada kekuatan yang 
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mendukungnya ada pula yang menghalang—halanginya dengan 

asumsi yang negatif tentang wanita itu. Adapun hal tersebut terdapat 

dalam kutipan di bawah ini:   

Sore hari selepas bekerja, dengan penerangan lampu 
seribu watt di atas gedung konstruksi, buruh-buruh itu 
bermain bola. Riang. Melepas penat.  Ray puny ide, 
teringat masa-masa di Rumah Singgah. Maka hari-hari 
bermain bola tiba, dia berusaha melupakan gadis itu. 
malah belakangan tega membenak dalam hati: “Gadis 
itu sombong sekali. Hatinya pasti jahat. Buat apa pula 
dia makan-hati mengingatnya.” Sayang, setelah 
membenak itu Ray nyengir sendiri. Menggigit ujung-
ujung bantal. Bertingkah aneh (Tere, 2014: 247). 

 
Kutipan di atas sangat jelas menunjukkan pertentangan antara 

superego dengan ego. Ketika ego dalam diri Ray hendak memutuskan 

untuk melupakan gadis itu, malah yang dilakukannya bertolak 

belakangan dengan keinginannya tersebut. Bentuk bahasa tubuh Ray 

yang nyengir sendiri dan menggigit ujung-ujung bantal merupakan 

tanda bahwa Ray masih tidak bisa melupakan wanita itu. Tindakan 

aneh Ray tersebut akibat dari pertentangan superego terhadap ego 

Ray. 

Pertentangan yang terjadi antara superego terhadap id  dan ego 

di atas merupakan konflik psikis yang terjadi dalam diri Ray. 

Meskipun ego dalam diri Ray lebih dominan daripada aspek 

kepribadian superego tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 

pertentangan antara dua kekuatan tersebut. 
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4.2 Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 
Karya Tere Liye 

 
Dalam penelitian ini ditemukan nilai-nilai pendidikan dengan ragam 

jenis dan wujudnya berdasarkan apresiasi dan penafsiran peneliti. Peneliti 

menemukan nilai pendidikan dari data-data yang berkaitan dengan tindakan 

atau lakuan tokoh utama dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu  

yang berupa nilai pendidikan agama atau ketuhanan, nilai pendidikan sosial, 

dan nilai pendidikan moral.  

4.2.1 Nilai Pendidikan Agama/Nilai Ketuhanan 

Nilai pendidikan agama atau ketuhanan terdapat pada jawaban 

pertanyaan hidup Ray yang pertama, yaitu: kenapa dia harus tinggal 

dip anti asuhan itu? Apakah dia memang tidak pernah memiliki 

kesempatan untuk memilih? Jawaban dari pertanyaan Ray tersebut 

terdapat dalam kutipan berikut: 

 Ray, bayangkan sebutir gandum tergeletak sendirian 
di lantai, di gudang penyimpanan. Sebutir gandum itu 
jatuh saat karung-karung ditumpuk…. Lantas terkena 
sepakan saat kuli-kuli angkut yang beranjak pulang di 
sore hari, terlempar kesana-kemari, hingga akhirnya 
terjepit tersembunyi di sela tegel…. Seseorang yang 
bertugas menyapu lantai gudang menjelang malam 
meletakkan ember kering persis di atasnya. Sempurna 
sudah melindungi butir gandum itu dari apa pun. Atap 
gudang penyimpanan itu juga kokoh dan rapi, tidak 
pernah tampias meski setetes air sepuluh tahun 
terakhir…Malam itu hujan turun deras….” Hening 
sejenak. Orang dengan wajah menyenangkan itu 
menatap Ray sambil tersenyum. 
“Ray, kering atau basah nasib sebutir gandum itu 
sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa baik atap 
gudang menahan hujan. Tidak peduli seberapa kokoh 
ember plastic melindunginya. Tidak peduli seberapa 
dalam rekahan tegel menutupinya. Kalau malam itu 
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ditentukan basah, maka basahlah dia. Kalau ditentukan 
kering, maka keringlah dia…. Begitulah kehidupan. 
Robek-tidaknya sehelai daun di hutan semua sudah 
ditentukan. Menguap atau menetesnya sebulir embun 
yang menggelayut di bunga anggrek di dahan paling 
tinggi, hutan paling jauh semua sudah 
ditentukan….(Tere, 2014: 55-56). 

 

Inti dari kutipan di atas adalah menyuratkan makna bahwa 

semua mahluk di dunia ini sudah ditentukan nasibnya. Yang 

menentukan atas nasib manusia adalah Tuhan. Seperti dalam KBBI 

(Depdikbud, 2000: 775) menjelaskan bahwa nasib adalah sesuatu 

yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Setiap umat 

manusia yang beragama atau berketuhanan pasti percaya bahwa nasib 

mereka sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, mengartikan ada 

hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kutipan di atas mengandung nilai ketuhanan. 

4.2.2 Nilai Pendidikan Sosial 

Walaupun Ray memiliki karakter yang bandel dan suka 

melawan bukan berarti dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ray 

sangat peduli dengan teman-teman sepantinnya yang bernama Diar. 

Bagi Diar, Ray bukan sekedar teman, tapi sudah menganggapnya 

seperti saudara kandungnya sendiri. Hal itu terjadi karena Ray pernah 

menolong Diar yang hendak dihukum oleh penjaga panti karena Diar 

telah merusak tasbih kesayangannya. Adapun hal itu terdapat dalam 

kutipan di bawah ini:  

Penjaga panti bergetar. Hati itu benar-benar menganga 
sekarang. Jebol sudah semua pertahanannya. Dia tidak 
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tahu soal itu. Sama sekali tidak. Baginya malam itu 
semua urusan sederhana. Seseorang harus ada yang 
menerima kemarahan soal tasbih tak ternilai tersebut. 
Dan karena Rehan-lah yang selalu mencari ulah, maka 
dia tidak berpikir kalau penjahat kecil itu melindungi 
tubuh ringkih Diar. Mengambil alih hukuman yang 
seharusnya diterima Diar. Baginya, urusan itu amat 
sederhana. Seseorang harus dihukum (Tere, 2014: 73). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ray menolong  teman 

sesama pantinya yang bernama Diar. Tindakan Ray melindungi Diar 

dari pecutan rotan dari penjaga panti dengan mengaku sebagai perusak 

tasbihnya adalah tindakan sosial. Kepedulian Ray terhadap teman 

sesama pantinya tersebut merupakan tindakan berani, yaitu rela 

berkorban demi keadilan sosial. 

Salah satu nilai dari pendidikan sosial adalah berbagi. Dengan 

berbagi atau saling memberi seseorang akan menyadari dan 

mengahayati rasa kemanusiaan. Dengan berbagi juga seseorang dapat 

menyadari akan pentingnya hidup bersosial, karena pada dasarnya 

tidak ada seorang manusia yang dapat hidup seorang diri. Nilai 

pendidikan sosial terdapat pada jawaban dari pertanyaan Ray yang 

menanyakan  Apakah hidup ini adil? Jawaban dari pertanyaan Ray 

yang mengandung nilai pendidikan sosial tersebut terdapat dalam 

kutipan berikut: 

 “Ray, kalau Tuhan mengiginkannya terjadi, maka 
sebuah kejadian pasti tejadi, tidak peduli seluruh isi 
langit-bumi bersekutu menggagalkannya. Sebaliknya, 
kalau Tuhan tidak menginginkannya, maka sebuah 
kejadian niscaya tidak akan terjadi, tidak peduli 
seluruh isi langit-bumi bersekutu melaksanakannya. 
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“Kejadian buruk itu datang sesuai takdir langit. Hanya 
ada satu hal yang bisa menegahnya. Satu hal, sama 
seperti siklus sebab akibat sebelumnya, yaitu: berbagi. 
Ya, berbagi apa saja dengan orang lain. Tidak, 
sebenarnya berbagi tidak bisa mencegahnya secara 
langsung, tapi dengan berbagi kau akan membuat 
hatimu damai. Hanya orang-orang dengan hati 
damailah yang bisa menerima kejadian buruk dengan 
lega. Sayangnya, apa mau dikata, selama ini kau tidak 
pernah berdamai dengan hatimu (Tere, 2014: 213).” 

 

Dalam kutipan di atas, terlihat mengandung pesan bahwa 

pentingnya berbagi apa saja dengan orang lain. Walau dengan berbagi 

kita tidak bisa mencegah kejadian yang buruk yang akan menimpa 

kita, tapi dengan berbagi akan membuat hati terasa damai. 

4.2.3 Nilai Pendidikan Moral 

Nilai pendidikan moral terdapat dalam pertanyaan besar yang 

ketiga, keempat, dan kelima tokoh utama pada novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu. Nilai pendidikan moral biasanya sangat 

dominan dalam kandungan karya sastra. Adapun nilai-nilai moral 

tersebut yang terkandung adalah kesabaran, bersyukur, dan 

kepedulian. Sebagaimana yang terdapat dalam kutipan di bawah ini.  

Dalam kutipan ini berisikan jawaban dari pertanyaan besar Ray 

yang ketiga, yaitu Kenapa langit tega sekali mengambil istrinya. 

Kenapa takdir menyakitkan itu harus terjadi: 

 “Kenapa Tuhan selalu mengambil sesuatu yang 

menyenangkan dari hambanya, apa semua kesedihan 

ini kurang menyakitkan? Ray, orang yang memiliki 

tujuan hidup,  maka dia tidak akan pernah bertanya 

soal ini. baginya semua kesedihan yang dialaminya 
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adalah tempaan, harga tujuan tersebut…. Semua orang 

bisa mendefinisikan tujuan hidupnya, istrimu  ingin 

ridhamu, seorang ayah ingin anaknya berhasil, 

menjadi dokter, insinyur, itu semua tujuan hidup. Tidak 

peduli sekecil apa pun itu, yang penting mereka 

bersungguh-sungguh melakukannya  membuatnya 

nyata. Ada banyak orang yang tidak memiliki tujuan 

hidup, hanya terjebak dalam rutinitas harian. 

Berangkat pagi, pulang sore (Tere, 2014: 317-318).” 

Pada kutipan di atas, terdapat jawaban dari pertanyaan Ray 

yang mengandung nilai kesabaran. Ray seharusnya tahan menghadapi 

cobaan selama hidupnya dan tidak lekas marah atau patah hati. 

Kesedihan hanyalah tempaan dalam hidupnya. Selain itu kutipan di 

atas adalah bagian yang berusaha menjelaskan kepada Ray bahwa 

setiap manusia yang memiliki tujuan hidup tidak akan selalu sabar dan 

tabah menghadapi setiap cobaan. 

Dalam kutipan di bawah ini berisikan jawaban dari pertanyaan 

besar Ray yang keempat, yaitu Kenapa semua yang Ray miliki tidak 

pernah memberikan kebahagiaan seperti yang Ray pernah dapatkan 

bersama istrinya sewaktu istrinya masih hidup, padahal sekarang Ray 

memiliki segalanya, mempunyai harta kekayaan yang banyak: 

 “Kenapa? Karena kau sudah terjebak dalam siklus 

mengerikan itu, Ray. Kau terjebak keinginan-keinginan 

dunia. Kau mencintai dunia persis seperti sekerumunan 

orang-orang lainnya yang amat keterlaluan 

mencintainya. Dan lazimnya para pencinta dunia itu, 

maka sungguh dia tidak akan pernah terpuaskan oleh 

yang bisa disediakan dunia. Kau pikir setelah 

mendirikan gedung tertinggi maka kau akan merasa 
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lelah, merasa cukup, merasa puas. Kau tidak akan 

pernah menemukan apa yang kau cari setelah gedung 

itu berdiri, juga gedung berikutnya, gedung berikutnya 

(Tere, 2014: 379).” 

Pada kutipan jawaban di atas menjelaskan bahwa Ray terlalu 

mencintai dunia secara berlebihan sehingga ia menjadi seorang yang 

tidak pernah merasa lelah, merasa cukup, dan merasa puas. Akibat 

rasa cintanya kepada dunia yang berlebihan tersebut maka Ray tidak  

pernah merasa bahagia karena tidak pernah merasa puas dengan harta 

yang dia miliki. Kutipan di atas, mengajarkan kepada pembaca soal 

pentingnya bersyukur atas apa yang pernah kita miliki. Dengan 

bersyukur kita akan bahagia menjalani kehidupan ini. 

Dalam kutipan di bawah ini berisikan jawaban dari pertanyaan 

besar Ray yang kelima, yaitu Kenapa Ray harus mengalami sakit 

berkepanjangan? Kenapa takdir sakit itu mengungkungnya: 

 “ANGKAT KEPALAMU, RAY! Lihat gadis kecil di 

ayunan. Nama anak itu Rinai. Ia lahir berdarah-darah 

sehari kemudian setelah kecelakaan tersebut dari 

rahim Ibunya yang sudah menjadi bangkai. Kelahiran 

yang menyedihkan. Dokter berkutat mengambil bayi 

prematur itu dari mayat ibunya. LIHATLAH, RAY! Kau 

pikir kaulah yang paling berhak mengutuk Tuhan? 

Menyalahkan seluruh dunia? Kau pikir kaulah orang 

yang memiliki takdir yang paling menyakitkan? Kau 

sungguh keliru, Ray. Sungguh keliru…. Gadis kecil itu 

lebih menyakitkan, dan kaulah penyebabnya (Tere, 

2014: 420).” 

Walaupun tidak menjelaskan secara langsung, kutipan di atas 

menjawab pertanyaan Ray tentang kenapa dia harus mengalami sakit 
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berkepanjangan. Selama ini Ray selalu menyalahkan Tuhan atas 

pendertitaannya. Padahal secara tidak sengaja ia pernah merenggut 

kebahagiaan orang lain. Di saat itu  ada  sebuah mobil yang 

berpapasan dengan Ray hampir bertabrakan denganya, untung mobil 

tersebut menghindarinya dengan membanting stir hingga menghantam 

jeruji besi di tepi jalan. Sementara Ray melesat pergi, tidak peduli. 

Akibat ketidakpeduliannya terhadap kecelakaan itu, Ray tidak tahu 

bahwa kecelakaan itu telah membunuh orang tua dari gadis kecil yang 

bernama Rinai. Seaindainya saat itu Ray memutarkan mobilnya untuk 

menengok mobil yang hampir tambrakan dengannya, mungkin saja 

orang tua dari Rinai bisa diselamatkan. Tapi Ray malah 

meninggalkannya begitu saja.  

Semua kejadian di dunia ini memiliki sebab akibat. Gadis 

malang yang bernama Rinai tersebut menjadi yatim piatu akibat sikap 

Ray yang tidak peduli, dan Ray mendapat ujian dari Tuhan dengan 

mengalami sakit yang berkepanjangan akibat ketidakpeduliannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kutipan yang berisi jawaban untuk 

pertanyaan besar Ray yang kelima adalah tentang pentingnya rasa 

kepedulian. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik psikis tokoh utama yang 

ditemukan dalam  novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye 

meliputi pertentangan yang dilakukan oleh superego terhadap ego dan id 

dalam diri Ray yang hanya terjadi ketika ia terlibat dalam perselisihan atau 

konflik dengan orang-orang  terdekatnya. Kuatnya dorongan id dari dalam 

diri Ray yang cenderung bersifat destruktif sehingga membuat fungsi 

kontrol superego terhadap ego Ray sangat kurang. Namun, sebagai manusia 

normal Ray sangat menghargai orang-orang terdekatnya, sehingga superego 

selalu menentang keinginan id dan tindakan ego ketika terjadi perselisihan 

atau konflik dengan orang-orang terdekatnya tersebut. 

Nilai pendidikan yang ditemukan dalam  novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye yakni nilai pendidikan agama/nilai 

ketuhanan, nilai pendidikan sosial, dana nilai pendidikan moral. Nilai 

pendidikan agama/ketuhanan dalam hal ini yaitu sebagai manusia yang 

percaya terhadap Tuhan kita harus percaya bahwa nasib kita sudah 

ditentukan oleh Tuhan. Nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam 

novel tersebut yaitu pentingnya saling tolong-menolong dan saling berbagi. 

Dan nilai pendidikan moral dalam novel tersebut adalah harus sabar 
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menerima setiap cobaan, pentingnya bersyukur atas apa yang pernah kita 

miliki, dan pentingnya rasa kepedulian terhadap sesama mahluk Tuhan. 

5.2 Saran  

Berdasrkan penelitian mengenai konflik psikis dan nilai-nilai 

pendidikan yang telah dibahas pada Bab sebelumnya berikut saran dari 

peneliti: 

1) Hendaknya ada penelitian lebih lanjut terhadap kajian konflik psikis 

dan nilai pendidikan dengan menggunakan teori dan pendekatan yang 

berbeda, agar tercipta perkembangan dan kualitas terhadap karya 

sastra. 

2) Karya sastra mengajarkan makna dan nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung di dalamnya terutama pada novel. Oleh sebab itu nilai-

nilai pendidikan yang terkandung dalam novel ini dapat dijadikan 

sebagai teladan dan pedoman dalam bertingkah laku sebagai 

pembacanya sehingga karya sastra yang ada dapat diapreasiasi secara 

maksimal. 

3) Menyarankan kepada masyarakat untuk membaca novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karena dengan membaca novel membaca 

novel tersebut masyarakat akan memahami aspek-aspek kejiwaan 

yang terkandung di dalamnya, sehingga masyarakat dapat memahami 

perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya 

yang terjadi di lingkungannya. 
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4) Menyarankan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu untuk 

dijadikan bahan  pembelajaran di masyarakat, karena di dalamnya 

terdapat banyak hikmah atau nilai-nilai pendidikan baik ketuhanan, 

sosial, maupun moral. 
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