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PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian ini adalah keingintahuan pada kepribadian tokoh utama 

dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu”, karya Tere Liye berdasarkan teori 

Abraham Maslow. Kepribadian yang banyak terpengaruh oleh pemenuhan kebutuhan. 

Begitupula Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kepribadian 

tokoh utama dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu”, karya Tere Liye 

berdasarkan Teori Abraham Maslow dan mengetahui bagaimanakah kaitannya dengan 

materi pembelajaran sastra di SMA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran kepribadian yang terjadi pada tokoh Rehan dalam novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye berdasarkan teori Abraham Maslow, serta 

untuk mengetahui kaitannya dengan materi pembelajaran sastra di SMA. Dalam 

pengumpulan data penelitian, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan 

dan teknik catat. Sementara, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

dengan menggunakan pendekatan Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. Setelah data 

selesai dianalisis, data kemudian disajikan dalam bentuk teks. Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) kepribadian yang terbentuk pada tokoh utama antara lain: nakal, sederhana. 

mudah bergaul, penyayang, percaya diri, cerdas dan rendah hati. Beberapa aspek 

kebutuhan yang tidak terpenuhi dari ciri aktualisasi diri antara lain: pemisahan diri dan 

kebutuhan privasi, berkarakter demokratis, penolakan engkulturasi. Terpenuhi dan 

tidaknya kebutuhan mempengaruhi kepribadian Rehan dalam kehidupan sehari-hari. (2) 

kepribadian yang terdapat pada tokoh Rehan dalam novel “Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu” karya Tere Liye dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA, 

karena merupakan pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan SK dan KD yang telah 

ditetapkan dalam KTSP yaitu menganalisis kepribadian yang terdapat pada tokoh utama 

dalam novel Indonesia/terjemahan. 

 Kata Kunci: Kepribadian, tokoh, novel, pembelajaran sastra 
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THE  PERSONALITY OF  THE MAIN  CHARACTER  IN THE NOVEL 

“REMBULAN TENGGELAM DI WAJAHMU", BY TERE LIYE BASED 

ON ABRAHAM MASLOW THEORY AND IT RELATION  TO THE 

TEACHING OF LITERARY  

AT SENIOR HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

The background of this research was curiosity on the personality of the 

main character “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” By Tere Liye based on 

Abraham Maslow theory. Personality that was much  affected  by the ful  fillment, 

statement of problem in this research was : describing the personality based on 

Abraham  Maslow theory and how it relates to the literature learning material in 

senior high school. The purpose of this study is to describe the personality that 

happens in Rehan’s character in the “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” by Tere 

Liye according to Abraham Maslow theory and to knows the relation of literature 

learning materials in senior high school. The theory is used as a basis for 

analyzing the problem is the theory story needs Abraham Maslow. In a study of 

data collection, the method used is literature study methods and techniques noted. 

Meanwhile, the approach used in analyzing the data is to use the approach storey 

Needs Abraham Maslow. After the data is analyzed, the data is presented in the 

form of text. The results of this study are (1) The personality formed on the main 

character were : naughty, simple, sociable, affectionate, confident, because. Some 

need aspects that were unfulfilled from the self-actualization characteristic 

character, the rejection of engkulturasi. Whether the need was fulfilled or not, it 

would influence the personality of Rehan in his life, (2) The personality contained 

on the figure of Rehan in the novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu “ by Tere 

Liye was able to be used as the literary learning material in senior high school, 

because it is suitable with the literary learning in senior high school. It is also 

suitable with SK and KD which has been specified in KTSP that is analyzing the 

personality contained in the main character in the Indonesia novel/translate.  

 

Keyword: personality, character novel, instructional literature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern sekarang ini kedudukan sastra semakin 

meningkat dan semakin penting. Sastra tidak hanya memberikan kenikmatan 

dan kepuasan batin, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral 

kepada masyarakat atas realitas sosial. Karya sastra tercipta dalam kurun 

waktu tertentu dapat terjadi penggerak tentang keadaan dan situasi yang 

terjadi pada masa penciptaan karya sastra itu, baik sosial budaya, agama, 

politik, ekonomi, dan pendidikan, selain itu karya sastra dapat digunakan 

sebagai dokumen sosial budaya yang menangkap realita dari masa tertentu, 

akan tetapi bukan menjadi keharusan bahwa karya sastra yang tercipta 

merupakan pencerminan situasi kondisi pada saat karya sastra ditulis. Salah 

satu bentuk “susastra” sebagai penuangan ide kreatif pengarang adalah novel. 

Karya sastra sebagai potret kehidupan bermasyarakat merupakan 

suatu karya sastra yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Karya sastra tercipta karena adanya pengalaman batin 

pengarang berupa peristiwa atau problem dunia yang menarik sehingga 

muncul gagasan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan karya 

sastra akan menyumbangkan tata nilai figur dan tatanan tuntutan masyarakat, 

hal ini merupakan ikatan timbal balik antara karya sastra dengan masyarakat, 

walaupun karya sastra tersebut berupa fiksi, namun pada kenyataannya, sastra 
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juga mampu memberikan manfaat yang berupa nilai-nilai moral bagi 

pembacanya. Sastra selalu menampilkan gambaran hidup dan kehidupan itu 

sendiri, yang merupakan kenyataan sosial. Dalam hal ini, kehidupan tersebut 

akan mencakup hubungan antarmasyarakat dengan orang seorang, 

antarmanusia, manusia dengan Tuhan-Nya, dan antar peristiwa yang terjadi 

dalam batin seseorang. 

Karya sastra sebagai karya imajinasi dan kreativitas pengarang, pada 

hakikatnya dalam rangka memahaminya tidak hanya dibutuhkan logika tetapi 

juga perasaan sehingga memerlukan pemahaman yang sama sekali berbeda 

dengan ilmu sosial yang lain. Dikatakan sebagai hasil kreatif karena karya 

sastra merupakan suatu penjelmaan perasaan dan pikiran tentang segala 

ragam aspek kehidupan. 

Berkaitan dengan muatan dalam karya sastra, Siswantoro (2005: 29), 

menyebutkan bahwa novel sebagai salah satu bentuk karya sastra, merupakan 

jagad realita yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami 

dan diperbuat manusia (tokoh). Salah satu jenis novel adalah novel 

psikologis. Novel psikologis merupakan novel yang penuh dengan peristiwa-

peristiwa kejiwaan yang dialami oleh para tokohnnya. Kejiwaan tersebut 

mampu mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku sang tokoh. Kejiwaan 

yang dimunculkan tersebut berupa emosi tokoh yang lebih mementingkan 

alasan dan tujuan tindakan itu sendiri. Jika melihat aspek kajian sastra dan 

psikologis sama-sama memiliki objek yang satu yaitu manusia. Pengarang 

dalam setiap karyanya berusaha mengungkapkan sisi kepribadian manusia. 
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Novel yang akan dianalisis adalah novel “Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu” karya Tere Liye. Novel ini menceritakan tentang seseorang 

bernama Rehan alias Rey. Rehan yang mempunyai lima pertanyaan besar 

dalam hidupnya dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut lima hari 

sebelum ajal menjemputnya. Banyak sekali permasalahan yang Rey alami di 

dalam novel ini, baik dari masalah kejiwaan maupun lingkungan 

sekelilingnnya. 

Kelebihan novel ini terletak pada jalinan yang terkandung di dalam 

cerita, banyak pesan positif yang disampaikan pengarang dan mampu 

memberikan motivasi bagi para pembaca. Nilai motivasi yang paling 

menonjol yakni, dibalik semua penderitaan hidup yang dialami oleh Rehan 

sebagai tokoh utama di dalam novel, ia tetap bertahan hidup dan melakukan 

yang terbaik untuk membuktikan bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan, 

dan membuat orang-orang terkasih yang telah banyak berkorban untuknya 

sebagai motivasi  sepanjang cobaan hidupnya. Lima pertanyaan dan jawaban 

itulah yang memberi banyak pelajaran kepada Rehan sepanjang sisa 

hidupnya. Kepribadian dan tingkah laku Rehan banyak terpengaruh karena 

kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan  tidak mudah terpenuhi. Begitu juga 

sebaliknya setelah semua kebutuhan Rehan terpenuhi dengan segala 

usahanya ia tidak pernah merasa puas. 

Pemilihan novel ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan pada 

kepribadian tokoh utama. Kepribadian merupakan sejumlah karakteristik 

individu yang cenderung menetap dan kemudian ditampilkan melalui 
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perilaku. Kepribadian seseorang (tokoh) dapat dilihat dari bagaimana tingkah 

laku seseorang tersebut baik itu di kehidupan nyata maupun di dalam novel. 

Untuk menganalisis kepribadian tokoh utama dalam novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow dikenal 

dengan teori Humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk 

memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat 

terkenal sampai hari ini adalah teori tentang Hierarchy Of Needs atau Hirarki 

Kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki 

tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat 

dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri) (Hambali dan 

Jaenudin, 2013: 179) 

Teori ini sangat menarik dan sesuai untuk mengkaji psikologis 

seseorang yang memiliki potensi di lingkungan tertentu. Psikolog humanis 

percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk 

merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan 

aktualisasi diri. Untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi 

terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu 

yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang 

sehat, dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. 

Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami “puncak 

pengalamannya” saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun 

sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan 
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dirinya, dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia 

yang kurang mengaktualisasikan dirinya (Wikipedia, 2014) 

Terkait dengan pembelajaran sastra di SMA, penelitian mengenai 

novel ini diharapkan dapat memberi manfaat pada proses pembelajaran 

sastra. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat materi 

yang membahas tentang sastra, dalam hal ini adalah novel. Hal ini dapat 

dilihat pada kompetensi dasar dalam kurikulum SMA yaitu kelas XI semester 

1. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan, dengan indikator menganalisis unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel-novel Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang akan di 

analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kepribadian tokoh utama dalam novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye berdasarkan teori Abraham 

Maslow? 

2. Bagaimanakah kaitan antara kepribadian tokoh dengan materi 

pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan kepribadian tokoh utama berdasarkan teori kepribadian 

Abraham Maslow. 

2. Menjelaskan kaitan antara kepribadian tokoh dengan materi pembelajaran 

sastra di SMA. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.4.1 Peneliti 

1. Meningkatkan kemampuan dalam mengkaji karya sastra 

khususnya novel. 

2. Memperluas pandangan dan pengalaman peneliti dalam 

menyikapi permasalahan yang ada dalam masyarakat. 

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang kepribadian tokoh 

utama yang ada dalam karya sastra terutama novel. 

 

1.4.2 Sekolah 

1. Guru dapat memilih karya sastra yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan sebagai bahan ajar di sekolah. 

2. Dapat dijadikan salah satu bahan pembelajaran oleh para guru 

dan calon guru dalam rangka menanamkan kecintaan siswa 

terhadap karya sastra khususnya karya sastra yang berbetuk 

novel. 

1.4.3 Pihak Lain 

1. Menambah literatur tentang kepribadian tokoh utama terutama 

dalam novel. 

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

3. Menambah dokumen hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui keaslian karya 

ilmiah, karena pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan 

tetapi berasal dari acuan yang mendasarinya. Untuk mengetahui keaslian 

penelitian ini dipaparkan beberapa penelitian yang relevan yang telah dimuat 

dalam bentuk skripsi. Penelitian relevan tersebut di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, Ika Indrawati (2007) dengan judul penelitian “Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khaleqy 

(Tinjauan Psikologi Sastra)”. Hasil dari penelitian ini adalah, tokoh kejora 

memiliki sikap dan perilaku ; (a) pribadi yang cerdas dan mandiri, (b) pribadi 

yang dapat menguasai emosi, (c) pribadi yang suka membaca buku, (d) 

pribadi yang optimis dalam menghadapi masalah dan (e) pribadi yang egois. 

Kedua, Meliani (2014) dalam penelitianya yang berjudul “Konflik 

Tokoh Utama dalam Novel Putri Karya Putu Wijaya: Perspektif Abraham 

Maslow, dan Kaitannya dengan Materi Pembelajaran Sastra Di SMA”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa konflik-konflik yang terjadi pada tokoh 

Putri karena tidak mampu memenuhi beberapa aspek kebutuhan. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut antara lain: kebutuhaan rasa aman dan perlindungan, 

kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan 
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privasi, kebutuhan untuk mandiri dari kebudayaan dan lingkungan serta minat 

sosial. 

Ketiga, Kajian Psikologi Tokoh Annisa dalam Novel Perempuan 

Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy oleh  Linda Astuti (2010). 

Penelitian Astuti ini bertujuan untuk menjelaskan watak tiga tokoh laki-laki 

dalam hubungannya dengan tokoh Annisa serta mendeskrifsikan aspek 

psikologi tokoh Annisa berdasarkan teori kebutuhan bertingkat yang diajukan 

Abraham Maslow. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban Astuti menyimpulkan kebutuhan bertingkat 

Abraham Maslow hanya meliputi kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, maupun kebutuhan akan 

aktualisasi diri. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian pertama 

adalah sama-sama menganalisis kepribadian tokoh utama dalam novel. 

Sedangkan persamaannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Meliani dan Astuti yaitu sama-sama menggunakan teori Abraham Maslow. 

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah 

peneliti meneliti tentang kepribadian tokoh utama serta menganalisis unsur-

unsur karya sastranya dengan menggunakan teori Carl Gustav Jung. 

Sedangkan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang 

kepribadian tokoh utama dengan menggunakan teori Abraham Maslow. 

Perbedaan dengan penelitian kedua adalah penelitian ini membahas tentang 

bagaimana kepribadian tokoh utama berdasarkan teori kebutuhan Abraham 
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Maslow. Sedangkan Meliani membahas tentang bagaimana konflik yang 

ditimbulkan berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow. Berbeda lagi 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (penelitian ketiga) yang 

membahas bagaimana psikologi tokoh utama yang hanya mendeskripsikan 

bagaimana pemenuhan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Maka dalam 

penelitian ini mencoba melihat dari sisi lainnya, yakni membahas 

bagaimana kepribadian tokoh utama dalam novel “Rembulan Tenggelam 

Di Wajahmu” karya Tere-Liye berdasarkan teori Abraham Maslow, yang 

memfokuskan pada kepribadian tokoh utama secara lebih spesifik dan 

menjelaskan bagaimana kaitannya dengan materi pembelajaran sastra di 

SMA. 

 

2.2.  Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini, beberapa istilah yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut.
 

2.2.1 Kepribadian  

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

personality. Kata personality sendiri  berasal dari bahasa Latin persona 

yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu 

permainan atau pertunjukkan. Di sini para aktor menyembunyikan 

kepribadiannya yang asli, dan menampilkan dirinya sesuai dengan 

topeng yang digunakannya (Syamsu dan Juntika, 2011: 3) 
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2.2.2 Tokoh dan Penokohan 

1. Tokoh    

Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita, 

misalnya sebagai jawab terhadap pertanyaan: “Siapakah tokoh 

utama novel itu?”, atau “Ada berapa orang pelaku novel itu”.  

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 

dalam novel yang bersangkutan, tokoh yang selalu ada dan relevan 

dalam setiap peristiwa dan cerita. 

2. Penokohan 

Jones (dalam Nurgiantoro, 2012: 165) mengemukakan 

bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan adalah 

cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga 

dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Penokohan dapat 

digambarkan melalui dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lain 

terhadaap tokoh utama atau pikiran-pikiran tokoh. 

2.2.3 Novel 

Siswantoro (2005: 29), menyebutkan bahwa novel sebagai 

salah satu bentuk karya sastra, merupakan jagad realita yang di 

dalamnya terjadi peristiwa dan prilaku yang dialami dan diperbuat 

manusia (tokoh). 

Nurgiyantoro (2012: 4) menyatakan bahwa novel sebagai 

sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model 
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kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui 

berbagai unsur instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh dan 

penokohan, latar, sudut pandang dan lain-lain yang kesemuanya. 

2.2.4 Materi Pembelajaran Sastra di SMA 

Gagne (dalam Meliani) mengartikan istilah pembelajaran 

adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud 

untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran karya 

sastra sudah didapatkan oleh siswa sejak siswa duduk di bangku 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah menengah atas 

(SMA). Pembelajaran sastra merupakan proses di mana seorang guru 

mengajarkan segala sesuatu mengenai sastra atau hasil kreativitas di 

dalam sekolah. Pembelajaran tentang sastra dapat berupa pembelajaran 

tentang puisi, pantun, novel, hikayat, dll sesuai dengan jenjang 

kelasnya. 

Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 

menganalisis kepribadian pada tokoh dalam novel termasuk dalam 

unsur-unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik terdiri dari alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat. Pada sebuah cerita atau 

novel, kepribadian dimunculkan oleh pengarang dalam penokohan. 

Penokohan merupakan kepribadian, karakteristik, atau sifat yang 

dimunculkan oleh tokoh dalam suatu cerita atau novel. 

Analisis kepribadian yang terjadi pada tokoh utama pada novel 

“Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” Karya Tere Liye berdasarka teori 
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humanistik Abraham Maslow dalam penelitian ini memiliki kaitan 

dengan SK/KD yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yaitu kelas XI semester 1 dengan Standar 

Kompetensi (SK): Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan, dan Kompetensi Dasar (KD): Menganalisis unsur-unsur 

intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik (nilai moral, agama dll) novel Indonesia/terjemahan, dengan 

indikator: - Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia, - Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

terjemahan, - Membandingkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel terjemahan dan novel Indonesia. Berdasarkan SK/KD tersebut, 

penelitian ini dianggap berpotensi untuk dijadikan materi/bahan ajar 

pembelajaran sastra guna memenuhi kompetensi dasar tersebut (Tim 

Penyusun LKS, 2013:14) 

Pemberian materi yang tepat oleh guru kepada siswa sangatlah 

penting karena dapat mempengaruhi minat belajar para peserta didik. 

Oleh karena itu novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” dapat 

dijadikan sebagai media yang cocok untuk materi pembelajaran sastra 

di SMA. Peserta didik diharapkan mampu memperdalam rasa 

kemanusiaan sehingga terbentuklah kepribadian yang bisa dijadikan 

patokan untuk banyak orang. 
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2.3.  Landasan Teori 

Pada bagian ini, untuk menganalisis kepribadian tokoh utama dalam 

novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu”, karya Tere Liye, teori yang 

digunakan berkaitan dengan: 

2.3.1.   Psikologi Kepribadian Abraham Masslow 

Untuk menganalisis kepribadian yang terjadi pada tokoh utama 

Reyhan, peneliti menggunakan teori Humanistik atau teori Kebutuhan 

Bertingkat dari Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir di 

Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada 1970 

dalam usia 62 tahun. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran 

psikologi Humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk 

memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang 

sangat terkenal sampai hari ini adalah teori tentang Hierarchy Of 

Needs atau Hirarki Kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang 

paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi 

(aktualisasi diri) (Hambali dan Jaenudin, 2013: 179) 

Psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki 

keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam 

dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Untuk membuktikan 

bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di 

sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow 
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mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat, dibanding 

mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini 

menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami “puncak 

pengalamannya” saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun 

sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang 

mengaktualisasikan dirinya, dapat memiliki banyak puncak dari 

pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasikan 

dirinya (Wikipedia, 2014) 

Psikologi Humanistik ini adalah sebuah “gerakan” yang 

muncul dengan menampilkan gambaran manusia yang berbeda dengan 

gambaran manusia dari psikoanalisis maupun behaviorisme, yakni 

berupa gambaran manusia sebagai mahluk yang bebas dan bermartabat 

serta selalu bergerak ke arah pengungkapan segenap potensi yang 

dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan (Koeswara, 1991: 109) 

Maslow (dalam koeswara, 1991: 118) melukiskan manusia 

sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya 

puas. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Maksudnya, jika 

suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan lainnya akan 

muncul menuntut pemuasan, begitu seterusnya. Berdasarkan hal ini, 

Maslow mengajukan gagasan bahwa yang pada manusia merupakan 

bawaan, tersusun menurut tingkatan-tingkatan. Menurutnya, meskipun 

terdapat beberapa pengecualian sehingga kebutuhan yang ada di 

bawah tidak selalu lebih penting atau didahulukan dari kebutuhan yang 
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ada di atasnya, kebutuhan yang ada di tingkat dasar  menuntut 

pemuasan lebih mendesak daripada kebutuhan yang ada di atasnya. 

Maslow menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat 

yang tersusun seperti piramida berikut: 

 

 

2.3.1.1.  Pencapaian Kebutuhan Fisiologis (Physiological) 

 

Pencapaian Kebutuhan Fisiologis (Physiological) adalah 

sekelompok kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya, 

karena terkait dengan kebutuhan psikologis manusia. Kebutuhan 

fisiologis misalnya, pangan, sandang, papan, oksigen, seks dan 

sebagainya demi kelangsungan hidup manusia. Karena kebutuhan 

paling mendesak maka sebelum ini tercapai, tidak akan bergerak 

menuju kebutuhan di atasnya. Kebutuhan ini sangat berpengaruh 

terhadap tingkah laku manusia dan ia selalu berusaha memenuhinya. 

(Koeswara, 1991: 119).  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan-

kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling 

mendesak pemuasannya karena berkaitanlangsung dengan 

pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. 

2.3.1.2.  Pencapaian Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan 

(safety)  

 

Pencapaian kebutuhan rasa aman (safety) meliputi kebutuhan 

akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan 

dan kecemasan. Ketidakpastian yang dihadapi manusia membuat 

manusia harus mencapai sebanyak mungkin jaminan, perlindungan, 

ketertiban menurut kemampuan kita. Apabila kita mencapai suatu 

tingkat tertentu dari rasa aman dan jaminan, maka kita akan digerakkan 

untuk memuaskan kebutuhan .  

Setelah mencapai kebutuhan fisiologis ia berhak memenuhi 

kebutuhan rasa aman (need for self-security) adalah suatu kebutuhan 

ketika individu dapat merasakan keamanan, kepastian dan kesesuaian 

dengan lingkungannya. (Koeswara, 1991:119).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan 

rasa aman adalah salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, karena 

jika seseorang sudah merasa aman, merasa terlindungi dari ancaman, 

maka seseorang yang bersangkutan akan bisa menjalani kehidupannya 

dengan baik.  
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2.3.1.3.  Pencapaian Kebutuhan Sosial/Rasa Dicintai dan 

Memiliki (need for love and belongingness) 

  

Pencapaian kebutuhan rasa dicintai dan memiliki (need for love 

and belongingness) adalah kebutuhan yang mendorong manusia untuk 

melakukan hubungan afektif atau hubungan emosional dengan orang 

lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan antara dua jenis kelamin 

yang berbeda dan dapat pula berhubungan dengan kelompok 

masyarakat tertentu. (Koeswara, 1991: 122).  

Kebutuhan ini ditandai adanya rasa pemilikan dan cinta, 

contohnya rasa kasih sayang dan identifikasi. Seseorang terdorong 

untuk mencapai kebutuhan ini adalah karena adanya keinginan agar 

dapat merasakan kebahagiaan, keramahan, saling mencintai dan saling 

memiliki. Maslow dengan tegas menolak pendapat Freud yang 

menyatakan cinta dan afeksi berasal dari naluri seksual yang 

disublimasikan. Bagi Maslow, cinta dan seks adalah dua hal yang 

berbeda.  

2.3.1.4.  Pencapaian Kebutuhan Penghargaan/Rasa Harga Diri 

(need for self-esteem)  

 

Pencapaian kebutuhan rasa harga diri (need for self-esteem) 

adalah adanya rasa penghargaan, prestise dan harga diri. Menurut 

Maslow, kebutuhan ini terbagi menjadi dua. Pertama, penghormatan 

atau penghargaan diri sendiri yang mencakup; keinginan untuk 

memperoleh kompetensi, kepribadian yang kuat. Kedua, adanya 

penghargaan dari orang lain yang mencakup kebutuhan untuk 
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mencapai prestasi dalam kehidupan sehingga memperoleh 

penghargaan dari pihak lain. (Koeswara, 1991: 123-124). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan akan penghargaan juga merupakan kebutuhan penting 

dalam hidup manusia, karena adanya penghargaan bisa memotivasi 

seseorang untuk menjadi semakin baik. 

2.3.1.5.  Pencapaian kebutuhan aktualisasi diri (need for self 

actualization)  

 

Pencapaian kebutuhan aktualisasi diri (need for self 

actualization)  adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi. 

Kebutuhan ini tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya 

terpenuhi dan terpuaskan. Kebutuhan ini merupakan pencapaian 

potensi manusia, kebutuhan inheren, kapasitas dan pengembangan 

potensi. Menurut Maslow, seseorang akan mampu mencapai 

kebutuhan ini apabila ia mampu melewati masa-masa sulit yang 

berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Hambatan dari diri sendiri 

misalnya, timbul rasa ragu-ragu, takut, malu dan sebagainya. Kendala 

dari luar yang bisa menghambat pencapaian kebutuhan ini adalah 

misalnya, tidak ada kesempatan atau diskriminasi dan sikap  refresif 

dari lingkungannya. (Koeswara, 1991: 125).  

Berdasarkan uraian di atas, aktualisasi yang dimaksudkan 

adalah kebutuhan terakhir yang harus ditempuh oleh seseorang 

berdasarkan teori Abraham Maslow. Jika seseorang sudah mencapai 

kebutuhan aktualisasi dirinya, maka hirarki kebutuhannya sudah 
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terpenuhi dengan baik, karena apapun profesi seseorang apabila 

dilaksanakan dengan maksimal maka ia akan mencapai kebutuhan.  

Ciri-ciri pencapaian aktualisasi diri sebagai berikut : 

1. Mengamati realitas secara efisien 

Ciri yang paling menonjol yang terdapat pada orang-orang 

yang self-actualized itu adalah kemampuannya untuk mengamati  

realitas dengan cermat dan efisien, melihat realitas apa adanya tanpa 

dicampuri oleh keinginan-keinginan atau harapan-harapannya. 

(Koeswara, 1991: 138) 

2. Penerimaan atas diri sendiri, orang lain, dan kodrat 

Orang-orang yang self-actualized menaruh hormat kepada 

dirinya sendiri dan kepada orang lain, serta mampu menerima 

kodrat dengan segala kekurangan dan kelemahannya secara 

tawakal. Selain itu, mereka juga bebas dari perasaan berdosa yang 

berlebihan, perasaan malu yang tak beralasan, dan dari perasaan 

cemas yang melelahkan. (Koeswara, 1991: 139) 

3. Spontan, sederhana, dan wajar 

Tingkah laku orang-orang yang self-actualized adalah 

spontan, sederhana, tidak dibuat-buat atau wajar, dan tidak terikat. 

Spontanitas, kesederhanaan, dan kewajaran tingkah laku orang-

orang yang self-actualized itu bersumber dari dalam pribadinya, dan 

bukan sesuatu yang hanya nampak dipermukaan. Sebagai akibat 

atau tepatnya hubungan timbal balik dari sifat ini adalah bahwa 
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orang-orang yang self-actualized memiliki kode etik yang relatif 

otonom dan individual. (Koeswara, 1991: 140) 

4. Terpusat pada masalah 

Maslow menemukan bahwa subjek-subjeknya adalah orang-

orang yang selalu terlibat secara mendalam pada tugas, pekerjaan, 

atau missi yang mereka pandang penting. Ini tidak berarti bahwa 

mereka egosentris, melainkan lebih berarti bahwa mereka 

berorientasi pada masalah melampaui kebutuhan-kebutuhan mereka 

sendiri. Dedikasi terhadap tugas atau pekerjaan merupakan bagian 

dari misi hidup mereka. (Koeswara, 1991:140) 

5. Pemisahan diri dan kebutuhan privasi 

Kebutuhan privasi pada orang-orang yang self-actualized 

lebih besar dari pada kebutuhan privasi kebanyakan orang. Dalam 

pergaulan sosial mereka sering dianggap memisahkan diri, hati-hati, 

sombong, dan dingin. Ini disebabkan orang-orang yang self-

actualized tidak membutuhkan orang lain dalam kaca mata 

persahabatan biasa, dan merek sepenuhnya percaya atas potensi-

potensi dan otonomi yang mereka miliki. (Koeswara, 1991: 141) 

6. Kemandirian dari kebudayaan dan lingkungan 

Orang-orang yang self-actualized tidak menggantungkan 

kepuasan-kepuasannya yang utama kepada lingkungan dan kepada 

orang lain. Mereka lebih bergantung kepada potensi-potensi mereka 

sendiri bagi perkembangan dan kelangsungan pertumbuhannya. 

Kemandirian dari lingkungan juga berarti kemantapan yang relatif 
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terhadap pukulan-pukulan, goncangan-goncangan, atau frustrasi-

frustrasi. Orang-orang yang self-actualized mampu 

mempertahankan ketenangan jiwanya di tengah-tengah keadaan 

yang bisa mendorong orang lain untuk bunuh diri. (Koeswara, 

1991: 142) 

7. Kesegaran dan apresiasi 

Maslow menemukan bahwa para subjeknya menunjukkan 

kesanggupan untuk menghargai bahkan terhadap hal-hal yang biasa 

sekalipun. Mereka, menurut Maslow, menghargai hal-hal yang 

pokok dalam kehidupan dengan rasa kagum, gembira, dan bahkan 

heran, meski bagi orang lain hal-hal tersebut membosankan. Jadi, 

bagi mereka, kapan saja matahari terbit akan sama indahnya dengan 

terbitan pertama. Pendek kata, bagi orang-orang yang self-

actualized kehidupan yang rutin akan tetap merupakan fenomena 

baru yang mereka hadapi dengan “keharuan”, kesegaran dan 

apresiasi. (Koeswara, 1991:142) 

8. Pengalaman puncak atau pengalaman mistik 

Maslow mengamati bahwa orang-orang yang self-actualized 

umumnya memiliki apa yang ia sebut pengalaman puncak (peak 

experience) atau pengalaman mistik (mistic experience). 

Pengalaman puncak menunjuk kepada momen-momen perasaan 

yang mendalam dan meningginya tegangan  seperti yang dihasilkan 

oleh relaksasi dan orgasme seksual. Pengalaman puncak ini, 
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menurut Maslow, diperoleh dari kreativitas, pemahaman, 

penemuan, dan penyatuan diri dengan alam. (Koeswara, 1991: 143) 

9. Minat sosial 

Orang-orang yang self-actualized itu kadang-kadang merasa 

terganggu, sedih, dan marah oleh cacat atau kekurangan umat 

manusia, mereka mengalami ikatan perasaan yang mendalam 

dengan sesamanya. Konsekuensinya mereka memiliki hasrat yang 

tulus untuk membantu memperbaiki sesamanya. (Koeswara, 1991: 

143) 

10. Hubungan antarpribadi 

Orang-orang yang self-actualized cenderung menciptakan 

hubungan antarpribadi yang lebih mendalam dibandingkan dengan 

kebanyakan orang. Mereka cenderung membangun hubungan yang 

dekat dengan orang-orang yang memiliki kesamaan karakter, 

kesanggupan, dan bakat, dan biasanya lingkup persahabat mereka 

relatif kecil. (Koeswara, 1991: 143) 

11. Berkarakter demokratis 

Maslow menyatakan bahwa orang-orang yang self-actualized 

memiliki karakter demokratis dalam pengertiannya yang terbaik. 

Karena mereka bebas dari prasangka, maka mereka cenderung 

menaruh hormat kepada semua orang. Lebih dari itu mereka 

bersedia untuk belajar dari siapa saja yang bisa mengajar mereka 

tanpa memandang derajat. (Koeswara, 1991: 144) 
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12. Perbedaan antara cara dan tujuan 

Dalam kehidupan sehari-harinya subjek-subjek Maslow 

adalah orang-orang yang kurang menunjukkan kekacauan, 

ketidakkonsistenan, dan konflik-konflik dalam hal benar salah, 

baik-buruk, sebab mereka memiliki standar moral dan etis yang 

tegas meskipun diantara mereka terdapat orang yang kolot dalam 

beragama. 

Maslow mengemukakan bahwa para subjeknya juga memiliki 

kemampuan membedakan antara cara dan tujuan, dan mereka pada 

umumnya terpusat pada tujuan. Mereka, menurut Maslow, memiliki 

kecendrungan secara mutlak menilai tindakan demi tindakan itu 

sendiri, dan demi tindakan itu mereka sering dapat menikmati 

perjalanan kesuatu tujuan maupun tibanya ditujuan itu. (Koeswara, 

1991: 144) 

13. Rasa humor yang filosofis 

Ciri lain yang umum terdapat pada orang-orang yang self-

actualized, menurut Maslow, adalah memiliki rasa humor yang 

filosofis (sense of phylosophycal humor). Sementara kebanyakann 

orang menyukai humor yang kelucuannya bertolak dari kelemahan 

dan penderitaan orang lain, dengan rasa humornya yang filosofis 

orang-orang yang self-actualized menyukai humor yang 

mengekspresikan kritik atas kebodohan. (Koeswara, 1991: 145) 
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14. Kreativitas 

Bagi Maslow bukanlah suatu kejutan apabila ia menemukan 

bahawa orang-orang yang dipelajarinya, yang ia sebut sebagai 

orang-orang yang self-actualized, memiliki ciri kreatif. Maslow 

mengartikan kreativitas pada orang-orang yang self-actualized 

sebagai suatu bentuk tindakan yang asli, naïf, dan spontan 

sebagaimana yang dijumpai pada anak-anak yang masi polos dan 

jujur. (Koeswara, 1991: 145) 

15. Penolakan enkulturasi 

Ciri yang terakhir dari orang-orang yang self-actualized ini 

menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang otonom yang bisa 

dan berani membuat keputusan-keputusan sendiri, bahkan meskipun 

keputusan-keputusannya itu berbeda atau bertentangan dengan 

pendapat umum. Penolakan terhadap enkulturasi tidak berarti 

bahwa orang-orang yang self-actualized itu adalah pembangkang 

wewenang atau penggugat kebiasaan, melainkan lebih berarti 

bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha 

mempertahankan pendirian-pendirian tertentu, dan tidak begitu 

terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat. (Koswara, 1991:146) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

tidak menggunakan perhitungan melainkan kata-kata, kalimat atau dialog 

yang terdapat dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere 

Liye. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dialog dari orang-orang yang 

diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun persepsi alamiah 

sebuah objek. Jadi penulis mendekatkan diri kepada objek secara utuh 

(Holistik) (Moleong, 2002:3). 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data dalam  penelitian ini berupa, (1) tuturan pengarang terhadap 

karakteristik pelakunya, (2) gambaran yang diberikan pengarang lewat 

gambaran lingkungan kehidupannya maupun caranya berpakaian, (3) 

menunjukkan bagaimana perilakunya, (4) melihat bagaimana tokoh itu 

berbicara tentang dirinya sendiri, (5) memahami bagaimana jalan pikirannya, 

(6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya, (7) melihat 

bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, (8) melihat bagaimana tokoh-

tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya, dan (9) melihat 



 
 

26 

bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya (Aminuddin, 

2014:80). 

3.2.2 Sumber Data 

Ratna (2012: 47) mengemukakan bahwa sumber data adalah 

berupa naskah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kepustakaan yaitu berupa novel.  

3.2.2.1 Sumber Data Primer 

Siswantoro (2005: 63) Sumber data primer merupakan 

sumber data utama. Penelitian yang diproses langsung dari 

sumbernya tanpa melalui perantara. Oleh karena itu, sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye. Perincian data 

novel sebagai berikut: 

Judul : Rembulan Tenggelam Di Wajahmu 

Pengarang : Tere Liye 

Nama Penerbit : Republika 

Tahun Terbit : 2009 

Tempat Terbit : Jakarta 

Tebal  : 426+iv halaman 

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder 

Siswantoro (2005: 63) Sumber data sekunder 

merupakan sumber data kedua. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara selama 

masih berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder 
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dalam penelitian ini berupa kurikulum yang berkaitan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Siswantoro (2005:55), metode pengumpulan data adalah prosedur 

atau tata cara yang sistematis yang dilakukan seorang peneliti dalam upaya 

untuk mencapai tujuan seperti memecahkan masalah atau menguak 

kebenaran atas penomena tertentu.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik yang menggunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh data berupa teori-teori sastra, 

metodelogi penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, salah satunya yaitu novel “Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu” karya Tere Liye. 

3.3.2 Teknik Catat 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mencatat data, data yang penting berupa aspek-aspek yang termasuk 

kepribadian yang terdapat pada tokoh Reyhan.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

yaitu metode deskriptif analisis. Metode penelitian juga dapat diperoleh 

melalui gabungan dua metode, dengan syarat kedua metode tidak 
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bertentangan. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis (Ratna, 2012: 53). 

Secara etimologis deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Peneliti terlebih 

dahulu mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul kemudian 

menganalisisnya berdasarkan teori kepribadian Abraham Maslow. 

 Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

teori kepribadian Abraham Maslow. 

Metode analisis data pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

3.4.1 Pendekatan psikologi kepribadian Abraham Maslow yang 

mengatakan bahwa kebutuhan yang ada pada manusia tersusun atas 5 

(lima) tingkatan meliputi : 

1. Kebutuhan fisiologis atau dasar 

2. Kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan 

3. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki 

4. Kebutuhan akan rasa harga diri 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri 

3.4.2 Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut : 

1. Membaca novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” untuk 

memahami isi novel tersebut dengan cara membaca intensif dan 

cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

2.  Mengidentifikasi kepribadian sesuai dengan teori Abraham 

Maslow. 
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3. Menganalisis data berdasarkan teori kebutuhan bertingkat 

Abraham Maslow 

4. Menganalisis kepribadian yang ditimbulkan oleh tokoh utama 

Rehan berdasarkan teori Abraham Maslow. 

5. Menyimpulkan jenis-jenis kebutuhan dan kepribadian yang 

ditimbukan oleh tokoh utama Reyhan dalam novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” berdasarkan teori Abraham Maslow. 

3.5 Metode Penyajian Data 

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut akan disajikan. 

Penyajian data dibuat untuk memberikan deskripsi atas penelitian yang 

dilakukan. Cara penyajian data dalam penelitian dilakukan dalam berbagai 

bentuk. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

(textular). Penyajian data secara textular adalah penyajian data hasil 

penelitian dalam bentuk kalimat atau perumusan dengan menggunakan kata-

kata biasa, termasuk menggunakan terminologi yang bersifat teknik (Mahsun, 

2007: 123). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menganalisis kepribadian tokoh utama (Rehan) dengan 

menggunakan teori Abraham Maslow. Maslow percaya setiap orang memiliki 

keinginan yang kuat untuk merealisasi potensi-potensi dalam dirinya, untuk 

mencapai tingkatan aktualisasi diri. Untuk membuktikan bahwa manusia tidak 

hanya beraksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai 

sesuatu yang lebih. Teori humanistik menekankan pada proses pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi ke tingkat yang sebaik mungkin, realisasi keunikan setiap 

individu, dan pemenuhan potensi diri. 

Teori humanistik yang di cetuskan oleh Abraham Maslow yang 

menyatakan bahwa manusia sejatinya adalah mahluk baik, sehingga manusia 

memiliki hak untuk merealisasikan dirinya agar mencapai self-actualization. 

Manusia berupanya memenuhi dan mengekspresikan potensi dan bakatnya yang 

kerap kali terhambat oleh kondisi masyarakat yang menolaknya. 

Begitu pula yang terjadi pada tokoh Rehan dalam novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye ini, kepribadian terbentuk dari 

bagaimana proses pemenuhan kelima tingkatan kebutuhan, baik itu yang 

terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi berdasarkan teori Abraham Maslow. 

Sebagaimana yang telah disajikan di atas, Maslow membagi kebutuhan 

bertingkat menjadi 5 (lima) bagian, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta 

dan rasa memiliki, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 
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4.1 Kebutuhan Yang Terpenuhi 

4.1.1  Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologis ini merupakan sekumpulan kebutuhan 

dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung 

dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-

kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan: makan, air, udara, 

istirahat, dan seks. 

4.1.1.1.  Makan  

Rehan adalah salah satu anak yang menganggap 

dirinya tidak beruntung, karena sejak kecil dia hidup di 

sebuah Panti Asuhan bersama teman-temannya. Rehan sangat 

membenci Panti Asuhan tersebut. Oleh karena itu, di Panti 

Rehan menjadi anak yang sangat nakal dan selalu menjadi 

sasaran sebilah rotan milik Penjaga Panti. Kebutuhan akan 

makanan Rehan tidak begitu saja dapat terpenuhi. Berikut 

kutipannya. 

Berbuka? Sebenarnya Rehan tidak pernah puasa 

selama ini. Juga sepanjang bulan suci tahun-tahun 

lalu. Dia memang selalu ikut sahur di malam hari. 

Sama selalunya dengan mencuri sisa makanan 

sahur di siang hari. Kemudian sore harinya pura-

pura memasang wajah kelaparan ikut berbuka 

bersama yang lainnya. (2012:14) 

 

Kebutuhan makanan Rehan dapat terpenuhi dengan 

cara mencuri sisa makanan sahur di siang hari, selama ini 

Rehan tidak pernah berpuasa seperti tahun-tahun sebelumnya. 
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Selain memenuhi kebutuhan makanan dengan cara mencuri, 

Rehan juga memenuhi pemuasan akan makanan melalui 

perhatian Diar teman sekamarnya. Diar selalu menyisakan 

jatah makanannya untuk Rehan. Berikut kutipannya. 

Rehan mendesis tidak peduli. Dia sembarangan 

menutup kembali daun jendela. Seperti yang sudah 

diduganya, diatas meja kamarnya terdapat piring 

berisi makanan. Sebelah ketupat. Sebelah daging. 

Sebelah kentang. Sebelah kerupuk. Rehan menelan 

ludah. Bukan menelan ludah menyadari kebaikan 

Diar sepagi ini, tetapi lebih karena lapar. Diar pasti 

meninggalkannya. Sengaja meninggalkan separuh 

jatah makanannya. Selalu begitu. Dalam hitungan 

menit piring itu tak bersisa. (2012:39) 

   

Diar adalah teman sekamar Rehan yang tentu saja 

sangat peduli terhadap Rehan. Diar merasa berhutang budi 

kepada Rehan. Oleh karena itu, Diar selalu ingin melindungi 

Rehan, dan selalu rela menyisakan jatah makanannya. Rehan 

juga memenuhi pemuasan akan makanan tersebut dengan cara 

berjudi. Hasil berjudi ia gunakan untuk membeli makanan dan 

minuman sepuas hati, memuaskan keinginan perutnya yang 

selama ini selalu terhalang oleh Penjaga Panti yang sangat 

dibencinya. Berikut kutipannya. 

Dia berpesta sendirian malam itu. Membeli 

banyak makanan dan minuman. Membawanya ke 

pojokan terminal, tak ada penjaga panti yang akan 

menghalanginya dari memuaskan keinginan perut. 

(2012:50) 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas kebutuhan akan 

makanan Rehan dapat terpenuhi, meski dengan cara-cara yang 
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tidak biasa. Setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi 

dengan baik. Muncullah kebutuhan lain yaitu kebutuhan untuk 

minum. 

4.1.1.2.  Minum 

Kebiasaan Rehan untuk menatap rembulan di atas 

tower air milik tetangga dekat tempat tinggalnya membuat 

Rehan mendapatkan kawan baru. Malam itu Rehan dan Plee 

menjadi teman dekat. Plee selalu memberikan coklat panas 

kepada Rehan ketika berkunjung. Berikut kutipannya. 

Beberapa menit, orang itu kembali dari 

belakang. Membawa dua gelas besar cokelat panas. 

Mengepul. Menjanjikan kehangatan dan 

kenikmatan dari semerbak aromanya. Ray akhirnya 

duduk di atas sofa. Menerima gelas yang terjulur. 

(2012:155) 

 

Sejak pertemuannya malam itu mereka semakin dekat, 

Rehan sering berkunjung ke tempat Plee sekedar untuk 

berbincang-bincang. Setelah kebutuhan akan minuman sudah 

terpenuhi. Maka muncullah kebutuhan lain yaitu kebutuhan 

istirahat. 

4.1.1.3.  Istirahat  

Rehan merupakan anak yang aktif, semua ingin 

dilakukannya. Setelah berhasil mendapatkan barang yang 

diinginkannya dengan cara membongkar kantor penjaga Panti, 

ia merasa membutuhkan istirahat karena merasa lelah. Berikut 

kutipannya. 
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Tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia bisa 

hidup sendiri di jalanan. Tidak ada uang tinggal 

mencuri. Tidak ada makanan tinggal memaksa. 

Kehidupan bebas. Sebebas yang dapat 

dibayangkannya. Rehan menyeringai senang 

memikirkan ide itu. Menguap lebar. Baiklah, besok 

pagi-pagi setelah membalas kelakuan penjaga Panti 

dia akan pergi. Maka Rehan tersenyum puas. Pelan 

jatuh tertidur. (2012:16) 

 

Kutipan di atas menyiratkan bahwa Rehan tetap 

membutuhkan waktu istirahat setelah melakukan semua 

kegiatannya di kantor penjaga panti. Sebelum lelap tertidur 

Rehan kembali merencanakan pembalasan yang dilakukan 

Penjaga Panti terhadap dirinya. Kebutuhan akan istirahat 

Rehan menuntut pemuasan kembali setelah berhasil 

mengalahkan Bandar lepau saat berjudi.  

........ Rehan tertidur pulas sambil menggulum 

senyum. Bermimpi tentang janji-janji tiga butir dadu 

bermata enam dalam tabung bambu. Tidur hingga 

matahari pagi menerpa mukanya. Hingga burung 

perkutut milik ruko di sebelahnya berisik bernyanyi. 

Hingga kesibukan terminal kembali. Menjemput arus 

balik mudik. (2012:50) 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan 

istirahat Rehan telah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, 

karena kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini telah terpenuhi, 

muncullah kebutuhan lain yang setingkat lebih tinggi dan 

menuntut pemuasan, yaitu kebutuhan akan rasa aman. 
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4.1.2 Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan yang mendorong 

individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan 

dari keadaan lingkungannya sehingga ia memerlukan jaminan, 

stabilitas, perlindungan, ketertiban serta bebas dari ketakutan dan 

kecemasan. Kebutuhan rasa aman yang dapat terpenuhi adalah mencari 

perlindungan. 

4.1.2.1 Mencari Perlindungan 

Meninggalkan Panti Asuhan setelah mencuri barang 

milik Penjaga Panti memang sudah direncanakan Rehan. Rehan 

berhasil membawa lari berangkas milik Penjaga Panti, Saat 

itulah keinginan Rehan untuk mendapatkan perlindungan 

menjadi kebutuhan yang menuntut pemuasan secepatnya. 

Rehan pun memilih pojokan terminal untuk dijadikan tempat 

tinggal dan berlindungnya. Berikut kutipannya. 

Rehan kembali duduk di pojokan terminal. 

Tempat yang akan di rencanakan menjadi rumah 

baru baginya, itu selasar atap toko paling pojok. 

Menyatu ke tembok pembatas rumah-rumah warga 

di luar. Terlihat seperti kamar kecil. Berukuran 

setengah kali tiga meter memanjang ke belakang. 

Sudah setahun terakhir jadi tempat mangkalnya 

malam-malam kalau malas pulang ke Panti.  
(2012:45) 

 

Pojokan itu sudah setahun menjadi tempat tinggalnya 

kalau Rehan malas pulang ke Panti.  Setelah  lama tinggal di 

pojokan terminal dan menjadi sasaran preman yang 

membuatnya menjalani perawatan di ibukota. Rehan tidak tahu 
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ia akan pergi kemana mencari tempat tinggal. Oleh sebab itu, 

seorang suster yang berwajah keibuan mengantarkannya ke 

sebuah rumah, yang di sebutnya sebagai Rumah Singgah. 

Berikut kutipannya. 

Rumah Singgah. Di sanalah hidup Rey 

berlanjut enam bulan terakhir. Rumah itu di pinggir 

kota, di antara rumah-rumah penduduk. Salah satu 

sisi atapnya menyatu dengan tembok tetangga. Rumah 

itu cukup besar untuk menampung sembilan orang 

mulai dari umur tujuh hingga belasan tahun. 

(2012:88) 

 

Setelah tinggal di rumah singgah Rey mempunyai 

banyak teman, anak-anak yang berada di dalam Rumah 

Singgah tersebut menyambut Rehan dengan membuat 

penyambutan kecil. Rehan merasa nyaman dan tentram berada 

di Rumah Singgah. Karena  kebutuhan akan perlindungan 

Rehan sudah dapat terpenuhi dengan baik. Muncullah 

kebutuhan lain yaitu kebutuhan akan jaminan dan stabilitas 

sekolah. 

4.1.2.2 Menginginkan Jaminan dan Stabilitas Sekolah 

Setelah beberapa lama tinggal di Rumah Singgah. Bang 

Ape selaku kakak tertua yang menjadi penanggung jawab 

Rumah Singgah, berencana untuk menyekolahkan Rehan ke 

sekolah informal yang berada di kelurahan. Berikut kutipannya. 

Hari ini , sesuai pembicaraan dengan Bang 

Ape dua hari lalu, Rey mendaftarkan diri sekolah 

informal. Kakak-kakak penanggung-jawab Rumah 

Singgah itu yang menyarankannya, “Setidaknya 

kau punya aktivitas, Ray. Mengisi waktu luang 

dengan hal-hal positif”. Siapa tahu kau akan lebih 

banyak tersenyum setelah pergi ke sekolah. 

(2012:89) 
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Setelah mendapatkan tempat tinggal, keluarga baru, dan 

dapat bersekolah layaknya anak-anak yang lain. Rehan merasa 

kehidupannya di Rumah Singgah lebih baik. Dia merasa 

nyaman berada di antara keluarga barunya tersebut. Rehan 

hanya perlu mendengarkan nasehat dan motivasi hidup yang 

diberikan oleh Bang Ape. Berikut kutipannya. 

Kehidupan enam bulan terakhir berjalan 

nyaman, bukan? Makan tinggal makan, tidur 

tinggal tidur. Mendengarkan anak-anak lain 

berceloteh riang di ruang depan. Memperhatikan 

Bang Ape yang memberikan berbagai kisah, nasehat, 

motivasi, dan entahlah. (2012:93) 

 

Dengan kehidupan barunya di Rumah Singgah dan 

segala kenyamanan yang diberikan. Bisa disimpulkan bahwa 

kebutuhan akan rasa aman Rehan telah terpuaskan atau 

terpenuhi dengan baik. Hal ini sekaligus mengantarkannya 

pada tuntutan kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan 

akan cinta dan rasa memiliki.  

4.1.3 Kebutuhan Cinta dan Rasa Memiliki 

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki menuntut individu 

untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan 

individu yang lain, baik hubungan cinta persahabatan ataupun 

hubungan cinta kasih. Hubungan ini dapat terjadi dalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. Bagi setiap individu, keanggotaan dalam 

kelompok yang ada di masyarakat sering menjadi tujuan yang 

dominan. Mereka bisa menderita kesepian dan terasing apabila terpisah 

dari keluarga, teman-teman maupun pasangan hidup. Kebutuhan cinta 
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dan rasa memiliki yang terpenuhi oleh Rehan adalah membentuk 

ikatan persaudaraan dengan sesama. 

4.1.3.1   Membentuk Ikatan Persaudaraan dengan Sesama 

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki Rehan 

terpenuhi dengan baik. Rehan mendapatkan kasih sayang 

yang tidak pernah dirasakan sebelumnya di Rumah Singgah. 

Dia merasa seperti memiliki keluarga baru. Berikut 

kutipannya. 

.......... Ray menelan ludah. Mendadak hatinya 

mengembun. Lihatlah, benar-benar keluarga yang 

menyenangkan. Hanya urusan kelulusan 

sekolahnya? Mereka merayakannya. Ray menyeka 

sudut matanya yang sudah mulai basah. Semua ini, 

semua ini menyentuh hatinya. Ray gemetar 

menerima uluran tangan. Menerima ucapan 

selamat. Menyimak muka-muka riang itu. 

(2012:102)  

 

Persaudaraan yang terjalin di Rumah Singgah sangat 

kental. Urusan kelulusan saja, mereka bersama-sama 

membuat perayaan untuk Rehan. Hal tersebut membuat 

Rehan  merasa sangat berarti berada di antara mereka. 

Setelah menjalin persaudaraaan dengan teman-temannya di 

Rumah Singgah. Rehan juga berteman dekat dengan Jo, 

bawahannya di kontruksi bangunan. Berikut kutipannya. 

Ray tertawa, membiarkan Jo mengambil posisi 

duduk satu meter di belakangnya. Jo sering 

menemaninya. Kalau Jo lagi bosan bermain kartu 

dengan buruh-buruh lain, atau Jo malas tidur lebih 

awal. Tidak banyak hiburan di lokasi kontruksi. 

Paling hanya bersenandung, bernyanyi, atau bermain 

gitar. Sejauh ini, belum ada buruh bangunan yang 

tahu kalau mandor mereka jago sekali main gitar. 

(2012:237) 
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Jo selalu menemani Rehan untuk menghabiskan 

malam. Mereka menjadi sahabat dekat sejak bertemu di 

kontruksi bangunan. Selain dengan Jo, Rehan juga bersahabat 

dekat dengan Koh Cheu. Berikut kutipannya.  

Ray mengenal baik keluarga Koh Cheu, sebaik 

keluarga itu mengenal Ray dan istrinya. Istri Koh 

Cheu sering berkunjung ke rumah lereng 

perbukitan. Istrinya dengan segera asyik berbincang 

dengan istri Koh Cheu, bertanya tentang kehamilan. 

Sementara Ray sibuk berdiskusi dengan Koh Cheu 

tentang pekerjaan. (2012:301) 

 

Berdasarkan kutipan di atas. Kebutuhan akan kasih 

sayang Rehan dengan sesama sudah terpenuhi dengan baik. 

Rehan menjalin ikatan persaudaraan dengan teman-temannya 

yang berada di Rumah Singgah. Setelah kebutuhan akan 

kasih sayang dengan sesama terpenuhi. Maka muncullah 

kebutuhan ingin dicintai oleh lawan jenis. 

4.1.3.2   Ingin Mencintai dan Dicintai Fitri (istri) 

Kebutuhan cinta dan rasa memiliki Rehan terpenuhi 

dengan sangat baik. Gadis pertama yang memiliki cinta 

pertama dan terakhir Rehan. Dia adalah Fitri. Berikut 

kutipannya. 

Di gerbong makan inilah dia pertama kali 

mengenal gadis itu. Cinta pertamanya (sekaligus 

terakhirnya). Cinta yang membuat sekujur tubuhnya 

merinding. (2012:227) 

 

Gadis yang sangat dicintai oleh Rehan bernama Fitri. 

Dia bertemu dengan gadis tersebut di gerbong makan. Saat 

Rehan akan membeli makanan karena perutnya yang lapar. 



 
 

40 

Rehan beruntung karena mendapatkan istri yang sangat 

mencintainya. berikut kutipannya. 

......... Dia memenuhi semua syarat untuk 

membina keluarga yang baik. Ray mencintai istrinya, 

teramat malah. Istrinya juga amat mencintainnya. 

(2012:278) 

 

Setelah menikah dengan gadis yang sangat 

mencintainya. Rehan pun tak jarang melakukan hal-hal yang 

romantis dan membuat pipi istrinya merah merona. Itulah 

bukti cinta Rehan kepada sang istri. Berikut kutipannya. 

Eh, kau cantik sekali sore ini. Ray menyeringai 

menatapnya. Urusan setangkat mawar merah itu 

terpotong sejenak. Istrinya tertawa. Lesung pipinya 

semakin terlihat. Ray mematahkan tangkai bunga 

mawar. Lantas menyelipkannya di telinga istrinya. 

(2012:281) 

 

Dengan terpenuhinya kebutuhan Rehan akan cinta 

dan rasa memiliki, muncullah kebutuhan baru yang juga 

menuntut pemuasan dan berada satu tingkat lebih tinggi, 

yaitu kebutuhan akan penghargaan. 

4.1.4 Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan penghargaan terbagi menjadi dua. Pertama, 

penghormatan atau penghargaan diri sendiri yang mencakup; 

keinginan untuk memperoleh kompetensi, kepribadian yang kuat, rasa 

percaya diri, adekuasi (serasi, seimbang), kemandirian, dan kebebasan. 

Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta 

mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.  Kedua, adanya 
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penghargaan dari orang lain yang mencakup kebutuhan untuk 

mencapai reputasi, kekaguman, status, popularitas, dan prestasi dalam 

kehidupan sehingga memperoleh penghargaan dari pihak lain. 

Kebutuhan penghargaan yang dapat terpenuhi Rehan adalah 

penghargaan diri sendiri. 

4.1.4.1   Penghargaan Diri Sendiri 

Rehan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ia yakin 

bisa mencapai apapun yang ia inginkan asalkan ia berusaha 

sebaik-baiknya. Seperti yang ia janjikan kepada istrinya yang 

sudah meninggal. Bahwa ia akan membangun gedung 

tertinggi untuknya. Berikut kutipannya. 

Ray tidak hadir di acara itu, Ray memang 

berada di lokasi gedung, tapi tidak di bawah tenda-

tenda raksasa itu. Ray berdiri di ruang kerjanya. 

Lantai paling atas. Sendirian. Menatap hamparan 

ibukota yang terik. Persis tengah hari. Mendesah 

pelan, mengusap wajah, mimpi itu sudah terwujud, 

Gigi Kelinci. (2012:355) 

 

 

Rehan merasa bangga karena ia sudah mampu 

mewujudkan cita-citanya untuk sang istri. Membangun 

gedung tertinggi berlantai 40. Tidak hanya berhasil 

membangun gedung tertinggi untuk mendiang sang istri. 

Rehan juga mempunyai kepercayaan yang kuat untuk 

meyakini rekan bisnisnya agar ikut dalam proyek baru yang 

sedang direncanakannya. Berikut kutipannya.  
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 Kau tadi bertanya, seberapa yakin aku dengan 

keberhasilan proyek ini? Kau tadi bertanya seberapa 

bodoh aku sehingga berani-beraninya memulai 

proyek gedung tertinggi ini? Baiklah Mister Liem, aku 

akan katakan seberapa yakin dan bodohnya aku. 

Hanya sekali aku katakan. “Ray mendesis, kalimatnya 

terdengar menusuk. Taipan itu berdesir. “Kalau satu 

tahun sejak kau menandatangani kesepakatan 

pinjaman proyek ini tidak memenuhi harapan 

seperti dalam proposal yang kuberikan kepadamu. 

Maka persis satu tahun dari sekarang. Di jam yang 

sama, menit yang sama, detik yang sama, aku akan 

loncat dari jendela ini. Kau dengar itu Mister Liem, 

aku bersumpah akan loncat dari jendela ruangan 

kerja milikmu yang amat mewah ini.” Ray 

tersenyum mencengkeram. (2012:337). 

 

 

Rehan sangat percaya diri atas keberhasilan proyek 

tertinggi yang akan dibangun. Dia mampu meyakini Mister 

Liem atas hal itu. Sukses yang Rehan dapatkan karena hasil 

kerja kerasnya tidak lepas dari keinginan dan tekat Rehan 

untuk melupakan masa lalunya yang kelam dan memulai 

hidup baru bersama istrinya. Berikut kutipannya. 

Tidak, sayang. Masa lalu itu sudah berlalu. 

Tidak boleh lagi ada penyesalan. Bukankah kau 

mengatakan kalimat itu kepadaku berbulan-bulan 

lalu, istrinya menatap hangat wajah Ray. 

Tersenyum. Mereka bersitatap lama. Benar. 

Semuanya sudah tertinggaljau di belakang. Ray 

memeluk mesra istrinya. (2012:279) 

 

 

Rehan merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Setelah 

menikah ia dan istrinya bertekat untuk sama-sama 

meninggalkan dan melupakan masa lalunya yang sangat 

kelam. Itu semua tidak mudah untuk Rehan. Akan tetapi, 
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semua itu mampu ia lakukan berkat dukungan sang istri yang 

selalu menguatkannya. Setelah terpenuhinya kebutuhan akan 

perhargaan diri sendiri. Muncullah kebutuhan penghargaan 

dari orang lain yang menuntut pemuasan atas segala prestasi 

yang telah dicapainya. 

4.1.4.2   Penghargaan Dari Orang Lain 

Kebutuhan penghargaan dari orang lain Rehan juga 

terpenuhi. Rehan mendapatkan pujian dari anggota 

konsorsium, karena kontruksi bandara kota yang sedang 

dikerjakannya sudah mencapai 90% rampung. Berikut 

kutipannya. 

......., Kontruksi Bandara Kota sudah mencapai 

90% rampung, semuanya sesuai jadwal, sesuai 

anggaran. Ray mendapatkan pujian dari anggota 

konsorsium. Kalau semuanya lancar, dua bulan lagi 

presiden dan petinggi negara dari ibukota yang akan 

meresmikannya langsung. (2012:299) 

 

Keberhasilan Rehan dalam segala bidang membuat 

reputasinya terbentuk dengan baik. Berikut kutipannya. 

........ Reputasi yang hebat. Untuk proyek 

property kelas menengah, tidak ada pemilik modal 

dan rekanan yang tidak mengenal Ray. Pemuda usia 

37tahun, dengan tatapan mata tajam, ekspresi muka 

dan intonasi suara mengendalikan. Pemuda yang 

amat berani berhitung resiko. (2012:334) 

 

Mendapatkan reputasi yang hebat karena ketekunan 

dan keberhasilannya dalam banyak proyek pembangunan. 
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Lantas membuat Rehan menjadi sorotan media massa dan 

menjadi kebanggaan banyak orang. Berikut kutipannya. 

Media massa meliput. Berlomba 

mempublikasikan, yang secara tidak langsung 

meringankan beban pekerjaan pemasaran bisnis 

Ray. Wajahnya menghias media massa. Pengusaha 

muda paling mencuat sepuluh tahun terakhir. 

Pengusaha yang memiliki insting setajam matanya. 

Pengusaha yang menanggapi dingin semua 

publisitasnya. Ray memutuskan bersembunyi. 

Membiarkan letnan-letnan bisnisnya yang mengurusi 

wartawan-wartawan itu. (2012:342) 

 

Karena kebutuhan terhadap penghargaan, baik dari diri 

sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dan terpuaskan. 

Maka selanjutnya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 

yang berada di tingkat paling atas dalam teori Maslow muncul 

dan menuntut pemuasan. 

4.1.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Pencapaian kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan 

manusia yang paling tinggi. Kebutuhan ini tercapai apabila kebutuhan-

kebutuhan yang di bawahnya terpenuhi dan terpuaskan. Menurut 

Abraham Maslow pencapaian aktualisasi diri memerlukan banyak 

syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan aktualisasi diri tersebut, 

antara lain: 

4.1.5.1 Mengamati Realitas Secara Efisien 

Salah satu ciri paling menonjol yang terdapat pada 

orang-orang self-actualized itu adalah kemampuannya untuk 

mengamati realitas secara cermat dan efisien, melihat realitas 
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apa adanya tanpa dicampuri oleh keinginan-keinginan atau 

harapan-harapan. Berikut kutipannya. 

Bising sekali. Suara klakson mobil 

berdengking, sahut menyahut. Orang-orang berlalu 

lalang. Bergegas membawa kardus-kardus. 

Kantong-kantong plastik. Tas-tas ransel. Beberapa 

penjual koran melesat lincah. Pedagang minuman 

tertatih membawa ember yang penuh air mineral, 

soft-drink yang terbenam dalam bongkahan es. 

Penjaga tissue menggoda pembeli. Muka-muka 

kilat-mengkilat oleh keringat. Muka-muka lelah. 

Debu mengepul. Asap knalpot membuat sesak. 

Petugas parkiran meniupkan peluit kencang-

kencang. (2012:19) 

 

Rehan melihat aktivitas yang terjadi di terminal tersebut 

merupakan kehidupan apa adanya. Kehidupan yang selalu 

terlihat di saat berada di dalam sebuah terminal. Setelah 

mampu mengamati realitas secara efisien. Maka muncullah ciri 

pencapaian aktualisasi diri yang kedua yaitu, penerimaan atas 

diri sendiri, orang lain dan kodrat 

4.1.5.2 Penerimaan Atas Diri, Orang Lain dan Kodrat 

Orang-orang yang self-actualized menaruh hormat 

kepada diri sendiri dan kepada orang lain, serta mampu 

menerima kodrat dengan segala kekurangan dan kelemahannya 

secara tawakkal. Selain itu, mereka juga bebas dari perasaan 

berdosa yang berlebihan, perasaan malu yang tak beralasan, 

dan dari perasaan cemas yang melemahkan. 

Semenjak berada di Rumah Singggah. Rehan merasa 

mempunyai kehidupan yang baru dan lebih baik. Itulah yang 
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membuat Rehan ingin melupakan semua kejadian kelam yang 

pernah dialaminya di masa lalu. Berikut kutipannya. 

Kota kecil dengan penjaga Panti sok-suci itu 

sudah tertinggal jauh ratusan kilometer. Terminal. 

Lepau. Ruko pedagang China. Ray menelan ludah. 

Menghela nafas. Diar? Apa kabar Diar setelah dia 

mencuri celana dari toilet umum yang dijaganya? 

Apa kabar anak Panti lainnya? Apa mereka baik-

baik saja? Penjaga Panti? Ray menyeringai, kenapa 

pula dia harus menanyakan kabar penjaga Panti 

sok-suci itu. Semua itu tinggal masa lalu. Hal-hal 

menyakitkan yang tidak patut diingat lagi. Sekarang 

dia tinggal di rumah ini. Dengan kehidupan baru. 

Di kota baru. Ibukota. Kota sejuta mimpi. (2012:92) 

 

Rehan bisa menerima kodratnya sebagai seorang anak 

yang sejak tubuhnya masih memerah sudah berada di Panti 

Asuhan. Dia berusaha melupakan perlakuan penjaga Panti. 

Melupakan kehidupan menyakitkan yang dialaminya. Dan 

menatap janji masa depan di Rumah Singgah. Karena 

pencapaian ciri aktualisasi diri yang kedua dapat terpenuhi 

dengan baik. Maka muncullah ciri aktualisasi diri yang ketiga 

yaitu, spontan, sederhana dan wajar. 

4.1.5.3 Spontan, Sederhana dan Wajar 

Tingkah laku yang spontan, sederhana dan wajar 

menurut Maslow mengacu pada pengertian respon yang 

terbuka dan langsung tanpa dibuat-buat. Spontanitas, 

kesederhanaan, dan kewajaran tingkah laku orang-orang yang 

self-actualized itu bersumber dari dalam pribadinya, dan bukan 

sesuatu yang hanya nampak dipermukaan. 
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Gadis itu mulai sibuk dengan makanannya. Ray 

sibuk dengan kebat kebit di hatinya. Lihatlah, 

pertama bersitatap tadi, memandang wajahnya 

yang… duhai apalah hendak dikata? Ray kehabisan 

kalimat meski sepotong untuk menjelaskan deskripsi 

wajah gadis itu. Ia mengenakan selendang hitam, 

tersampir rapi di kepala. Rambut hitam panjangnya 

tergerai. Mengenakan baju hitam-hitam. Hitam? 

Duka cita? Ray tidak sempat berpikir. (2012:229) 

 

 

Di balik pribadi Rehan yang kasar dan pendendam. 

Rehan juga sosok yang spontan, sederhana, dan wajar. Terlihat 

saat pertama kali melihat gadis yang seketika membuatnya 

jatuh cinta. Sikap Rehan yang terlihat saat itu tidak seperti 

Rehan yang biasanya. Hatinya kebat kebit, wajahnya merah 

padam, kaku. salah tingkah. Untuk pertama kalinya Rehan 

merasakan jatuh cinta, dan itu dia rasakan kepada wanita yang 

baru beberapa detik dilihatnya. Setelah mampu memenuhi ciri 

aktualisasi diri yang ketiga. Maka muncullah ciri yang keempat 

yang juga menuntut pemuasan. Ciri yang keempat yaitu, 

terpusat pada masalah. 

4.1.5.4 Terpusat Pada Masalah 

Maslow menemukan bahwa orang-orang yang self-

actualized, adalah orang-orang yang selalu terlibat secara 

mendalam pada tugas, pekerjaan, atau misi yang mereka 

pandang penting. Ini tidak berarti bahwa mereka egosentris. 

Dedikasi terhadap tugas pekerjaan merupakan bagian dari misi 

hidup mereka. 
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Dalam bisnis pembuatan gedung yang dijalani Rehan, 

dia tidak segan-segan terlibat langsung dalam mengontrol 

pekerjaan yang dijalankan oleh para pekerjanya. Rehan ikut 

tinggal bersama para pekerjanya dalam gedung yang mereka 

bangun. Berikut kutipannya. 

Tidak ada yang melebihi Ray dalam urusan 

menjadi kepala mandor. Dan sekarang tidak ada yang 

melebihi Ray dalam urusan menjadi pemilik gedung. 

Ray memutuskan tinggal bersama pekerjanya. Dia 

memodifikasi lantai dua menjadi kamar-kamar 

petak. Sama seperti di lokasi kontruksi lainnya, tapi 

jelas berbeda di dalamnya. Ray tahu persis 

mengurus pekerja. Semakin baik motivasi mereka, 

maka semakin baik produktivitas dan kualitas kerja 

mereka. (2012:329) 

 

Demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap 

bisnis yang dijalani oleh Rehan. Dia banyak terlibat langsung, 

karena Rehan tahu bagaimana memotivasi para pekerjanya 

untuk menghasilkan produk yang lebih baik dengan kualitas 

tinggi. Pencapaian ciri aktualisasi diri terpusat pada masalah 

Rehan terpenuhi dengan baik. Dimana setiap pekerjaan yang 

Rehan lakukan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 

Maka muncullah ciri aktualisasi diri yang kelima yaitu, 

pemisahan diri dan kebutuhan privasi. 

4.1.5.5 Kemandirian dari Kebudayaan dan Lingkungan 

Orang-orang yang self-actualized tidak menggantungkan 

kepuasan-kepuasannya yang utama kepada lingkungan dan 

kepada orang lain. Mereka lebih bergantung pada potensi-
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potensi mereka sendiri bagi perkembangan dan kelangsungan 

pertumbuhannya. Mereka mampu mempertahankan ketenangan 

jiwa di tengah-tengah keadaan yang bisa mendorong orang lain 

untuk bunuh diri. Mereka menentukan nasibnya sendiri. 

Rehan lebih memilih memikirkan jalan keluar sendiri 

yang tidak merugikan orang, dari pada meminta bantuan 

kepada kerabat dekatnya Koh Cheu untuk membantunya dalam 

transaksi pengambilan ladang minyak yang gagal. Bisnis baru 

Rehan itu gagal dan membuat perusahaannya menjadi seketika 

bangkrut. Berikut kutipannya. 

Terdiam. Vin menelan ludah. Kakek, kakek Cheu 

bisa memberikan bantuan, aku akan 

menghubunginya! Vin berseru riang, loncat bangkit. 

Jangan lakukan! Ray seketika membentak. Vin 

menoleh. Kaget dengan teriakan Ray barusan. 

Kenapa? Vin menelan ludah, gagap melihat muka 

Ray. Aku tidak ingin melibatkannya. Lagipula 

meskipun seluruh kekayaan Koh Cheu digunakan 

belum tentu bisa menutup seluruh hutang-hutang 

perusahaan ini. Vin gemetar mendengar suara 

tajam Ray. Gagang telepon itu terjatuh. Ray bangkit 

dari duduknya, kau tahu, aku memulai semua ini 

dari nol, jadi apa salahnya kalau semua kembali 

nol. Kosong. Bukan masalah besar bagiku. 

(2012:370) 

 

  

Kegagalan ladang minyak yang membuat 

perusahaannya seketika bangkrut, tidak lantas membuatnya 

putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Rehan tetap tenang 

dan memikirkan jalan keluar yang tepat tanpa harus melibatkan 

kerabat dekatnya yaitu Koh Cheu. Rehan yakin bahwa ia 
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mampu menentukan nasib perusahaan dengan usahanya sendiri. 

Pencapaian ciri aktualisasi diri kemandirian dari kebudayaan 

dan lingkungan Rehan terpenuhi. Maka muncul ciri pencapaian 

aktualisasi diri yang ketujuh yaitu, kesegaran dan apresiasi 

4.1.5.6 Kesegaran dan Apresiasi 

Orang-orang yang self-actualized menunjukkan 

kesanggupan untuk menghargai bahkan terhadap hal-hal yang 

biasa sekalipun. Menurut Maslow, mereka menghargai hal-hal 

yang pokok dalam kehidupan, dengan rasa kagum, gembira dan 

bahkan heran, meski bagi orang lain hal tersebut 

membosankan. Pendek kata, bagi mereka, kehidupan yang rutin 

akan tetap merupakan fenomena yang mereka hadapi dengan 

keharuan, kesegaran dan apresiasi. 

Rehan sangat mengagumi rembulan di malam hari, 

menatap rembulan mampu memberikan kegembiraan tersendiri 

bagi Rehan. Berikut kutipannya. 

Rembulan yang indah. Natan mengomentari 

langit. Ray mengangguk. Membenarkan posisi gitar 

yang disandangnya. Ya, rembulan yang indah. Sejak 

kecil Ray suka menatap rembulan. Malam ini 

sedang purnama. Sempurna bundar. Dulu dip anti, 

kalau dia tidak boleh masuk, dan langit berbaik hati 

tidak turun hujan, menatap rembulan membunuh 

sepi, mengusir gulana. Menatap rembulan 

membunuh seluruh pertanyaan. Membuatnya 

nyaman. Tentram. Menyenangkan. Pergi dari 

sesaknya kepala. (2012:99) 
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Bagi Rehan rembulan sangat mengerti dirinya. 

Rembulan mampu mengobati segala kegundahan hatinya. 

Walaupun bagi sebagian temannya menatap rembulan 

seringkali dijadikan bahan olok-olokan. Tapi itu semua sama 

sekali tidak mengurangi kekagumannya untuk tetap menatap 

rembulan di malam hari. Setelah mendapatkan kesegaran dan 

apresiasi melalui rembulan. Muncullah ciri pencapaian 

aktualisasi diri yang kedelapan yaitu, pengalaman puncak dan 

pengalaman mistik. 

4.1.5.7 Pengalaman Puncak atau Pengalaman Mistik 

Maslow menemukan bahwa orang-orang yang self-

actualized umumnya memiliki pengalaman puncak atau 

pengalaman mistik. Pengalaman puncak menunjuk kepada 

momen-momen dari perasaan yang mendalam dan 

meningginya tegangan seperti yang dihasilkan oleh relaksasi 

dan organsme seksual. Pengalaman puncak ini diperoleh subjek 

dari kreativitas, pemahaman, penyatuan diri dengan alam. 

Rehan merasa sangat ketakutan saat melihat istrinya 

sudah terkapar pingsan di kamar mandi. Berikut kutipannya. 

Entah sejak kapan tubuh istrinya jatuh pingsan 

di kamar mandi. Rusuh lima menit kemudian di 

instalasi gawat darurat. Dokter jaga terbirit-birit 

masuk ruang operasi. Perawat yang tadi setengah 

mengantuk langsung siaga seribu watt. Petugas 

parkiran ikut rusuh bertanya siapa pemilik mobil 

yang berani-beraninya menerabas masuk. Tapi lebih 

rusuh lagi hati Ray. Dia tepekur di kursi panjang 
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lorong depan instalasi. Buncah dengan ketakutan-

ketakutan. Apa maksud semua ini Tuhan? Aku 

mohon, jangan sampai. Ray meremas jemarinya. 

Sudah lama sekali pertanyaan-pertanyaan itu pergi, 

enyah dari penatnya malam-malam panjang dulu. 

Sudah lama sekali kepalanya tenteram, tidak 

mengutuk langit. Tapi demi melihat istrinya yang 

terkulai tak berdaya Ray tersungkur kembali, 

Apakah Kau akan tega sekali lagi merenggut 

kebahagiaan itu. Kebahagiaan istrinya? Setelah 

bertahun-tahun menjalani pahit-getir itu? Apakah 

kau akan selalu mengambil kebahagian dari orang-

orang baik?. (2012:292) 

 

Perasaan takut yang menghinggapi hati Rehan membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang dulu muncul kembali. Hatinya 

rusuh yang membuat ia meremas jemarinya. Tegang 

memikirkan apa yang akan terjadi kepada istrinya. Rehan 

hanya memikirkan keselamatan istrinya. Sumber 

kebahagiaannya. Setelah ciri ini terpenuhi dengan baik. Maka 

muncullah ciri aktualisasi diri selanjutnya yaitu, minat sosial. 

4.1.5.8 Minat Sosial 

Meskipun orang-orang yang self-actualized itu kadang-

kadang merasa terganggu, sedih dan marah oleh cacat dan 

kekurangan umat manusia, mereka mengalami ikatan yang 

dalam dengan sesamanya. Konsekuensinya, mereka memiliki 

hasrat yang tulus untuk membantu memperbaiki semuanya. 

Rendah hati dalam membantu para pekerjanya membuat 

Rehan banyak dikagumi. Rehan selalu membantu apa saja yang 
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dianggap penting untuk semua pekerjanya. Ia tidak segan-segan 

memberikan bantuan secara langsung. Berikut kutipannya. 

Laporan Jo. Maka Jo mulai melapor. Kalimat 

pendek-pendek. Kalau Ray berkata laporan, berarti 

itu tentang kabar pekerja-pekerja mereka. Siapa saja 

istrinya yang baru melahirkan. Siapa saja yang sakit 

dan dirawat. Siapa saja yang mendapatkan kabar 

baik. Kabar buruk. Dan sebagainya. Jo ingat sekali, 

tukang aduk semen lantai dua, salah satu dari 

ribuan pekerja gedung, menangis tergugu di rumah 

kontrakannya saat malam-malam Ray sendiri yang 

datang mengantarkan kotak hadiah. Pekerja itu 

berlutut mencium lutut Ray. Gemetar menggendong 

bayi perempuannya yang baru lahir, bergetar haru 

menunjukkannya, lantas berkata serak, kalau bapak 

berkenan… kalau bapak berkenan, bolehkah 

kunamakan fitri?. (2012:344) 

 

 

Rehan selalu bersikap baik kepada seluruh pekerjanya. 

Tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Karna sifat 

penolong yang Rehan miliki, salah satu pekerjanya tidak segan-

segan berlutut dan memberikan nama kepada anaknya dengan 

nama istri yang sangat dicintai Rehan yaitu Fitri. Rehan 

memberikan bantuan atau hadiah secara langsung kepada 

pekerjanya. Tanpa campur tangan orang lain. Ciri aktualisasi 

diri minat sosial pada diri Rehan terpenuhi dengan sangat baik. 

Maka muncullah ciri aktualisasi diri yang kesepuluh yaitu, 

hubungan antarpribadi. 

4.1.5.9 Hubungan Antarpribadi 

Orang-orang yang self-actualized cenderung 

menciptakan hubungan antarapribadi yang lebih mendalam 
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dibandingkan dengan kebanyakan orang. Mereka cenderung 

untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang 

memiliki kesamaan karakter, bakat dan biasanya lingkup 

persahabatan mereka relatif kecil. 

Persahabatan yang terjadi antara Rehan dengan Jo 

bermula saat mereka berada di sebuah perusahaan kontruksi 

yang sama. Jo sering menemaninya. Berikut kutipannya. 

Wuih, mas Rae lagi santai? Suara itu memecah 

senyap. Ray menoleh. Jo (nama panjangnya tidak 

sekeren panggilannya), salah satu anak buahnya 

mendekat. Anak ini lebih muda enam tahun 

dengannya, mengingatkan Ray pada dirinya sendiri 

saat mengamen dulu. Jo mirip si kembar Oude dan 

Ouda. Banyak bicara. Banyak tertawa. Dan kabar 

baiknya Jo juga banyak bekerja. Kemari. Ray 

menawarkan tempat duduk di sebelahnya. Tidak 

mau, Mas Rae. Jo menggeleng jerih. Siapa pula buruh 

di lokasi kontruksi gedung yang senekad mandornya. 

Duduk santai di palang besi yang menjulur dari lantai 

18. Kalau menjuntai di tubir gedung si oke. Ray 

tertawa, membiarkan Jo mengambil posisi duduk satu 

meter di belakangnya. Jo sering menemaninya. Kalau 

Jo lagi bosan bermain kartu dengan buruh-buruh 

lain, atau Jo malas tidur lebih awal. Tidak banyak 

hiburan di lokasi kontruksi. Paling hanya 

bersenandung, bernyanyi, atau bermain gitar. 

(2012:236) 

 

Walaupun Rehan menjadi kepala mandor, dan Jo 

sebagai pekerjanya. Persahabatan yang terjalin diantara mereka 

sangat dekat. Rehan sangat menyukai sifat kerja keras yang 

dimiliki Jo. Begitu pula Jo, Jo sangat mengagumi Rehan karena 

Rehan merupakan kepala mandor yang baik bagi Jo dan juga 

buruh yang lain. Rehan dan Jo sama-sama suka bernyanyi. 

Tidak jarang mereka menghabiskan waktu semalaman untuk 
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bernyanyi dan bermain gitar bersama. Hubungan antarpribadi 

yang terjalin anatra Rehan dan Jo terlihat sangat nyaman. Maka 

muncullah ciri aktualisasi diri yang kesebelas yaitu, berkarakter 

demokratis. 

4.1.5.10 Perbedaan antara Sarana dan Tujuan 

Orang-orang yang self-actualized membedakan dengan 

jelas antara sarana dan tujuan. Bagi mereka, tujuan atau cita-

cita jauh lebih penting daripada sarana untuk mencapainya. 

Akan tetapi, hal ini lebih sulit karena kegiatan-kegiatan dan 

pengalaman-pengalaman tertentu yang merupakan sarana bagi 

orang lain kerap kali justru menjadi tujuan bagi mereka. Sarana 

tersebut menjadi tujuan karena kesenangan dan kepuasan yang 

ditimbulkan. 

Bagi Rehan tujuan hidupnya adalah menjadi seorang 

suami yang baik bagi istrinya. Menjadi suami yang 

bertanggung jawab dan dapat membahagiakan istrinya. Semua 

itu sangat mudah baginya. Selain dia sangat mencintai istrinya, 

dia juga mempunyai pekerjaan di kontruksi bangunan yang 

cemerlang. Hal tersebut mampu untuk memenuhi syarat 

membina keluarga yang baik. Berikut kutipannya. 

Umurnya 27, Ray bersiap membuka lembaran 

baru hidupnya. Berkeluarga. Dia memenuhi semua 

syarat untuk membina keluarga yang baik. Ray 

mencintai istrinya, teramat malah. Istrinya juga 

amat mencintainya. pekerjaannya di kontruksi 

bangunan mencukupi. Dan dia pembelajar yang 

baik. Ray bisa belajar dengan baik bagaimana 

membuat keluarga mereka menjadi keluarga yang 

menyenangkan. (2012:278) 
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Tujuan hidup Rehan adalah menjadi seorang suami dan 

dapat membahagiakan istrinya setelah menikah. Hal ini sudah 

tercapai dengan hubungan cintanya dengan Fitri. Ini sudah 

tercapai karena hubungan Rehan dengan Fitri sudah sampai 

pada tahap pernikahan. Karena Rehan mampu membedakan 

antara sarana dan tujuan. Maka ciri pencapaian tersebut 

terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu muncullah ciri yang 

selanutnya yaitu, rasa humor yang filisofis. 

4.1.5.11 Rasa Humor Yang Filosofis 

Ciri yang umum terdapat pada orang-orang yang self-

actualized, menurut Maslow, adalah memiliki rasa humor yang 

filosofis (sense of phylosophycal humor). Sementara 

kebanyakan orang menyukai humor yang kelucuannya bertolak 

dari kelemahan dan penderitaan orang lain dengan tujuan untuk 

mengejek atau menertawakan orang lain, dengan rasa 

humornya yang filosofis orang-orang yang self-actualized 

menyukai humor yang mengekspresikan kritik atas kebodohan, 

kelancungan, atau kecurangan manusia. Dan Maslow 

menambahkan bahwa humor yang filosofis itu lebih 

memancing senyum dari pada tertawa. 

Rehan merupakan sosok yang jarang tersenyum apalagi 

tertawa. Karena ingin mengendalikan rekan bisnisnya yaitu 
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Mister Liem. Rehan mengeluarkan senyum yang penuh arti. 

Berikut kutipannya. 

Aku tidak merokok. Ray tersenyum, menatap 

tajam. Maaf? Taipan itu mengangkat mukanya, 

menatap wajah tersenyum Ray, sedikit bingung. Aku 

tidak merokok, jadi sebaiknya kau tidak merokok 

dalam ruangan ini. Ray tersenyum, matanya 

semakin tajam. Taipan itu terperangah sepersekian 

detik. Kabar burung itu benar. Demi dewa bumi, 

pemuda ini benar-benar mengerikan. Ini ruang 

kerjanya. Lantai tertinggi gedung miliknya. Gedung 

kantor pusat bank swasta terbesar di Ibukota. 

(2012:335) 

 
 

Senyum yang dimiliki Rehan adalah senyum 

mengendalikan. Rehan berkunjung ke gedung kantor pusat 

bank swasta terbesar di Ibukota. Akan tetapi apa yang terjadi 

sebaliknya Rehan seakan-akan menjadi pemilik gedung itu, dan 

mengendalikan Mister Liem untuk tidak merokok dengan 

mengeluarkan senyum tajam tersebut. Mister Liem merasa 

Rehan adalah orang yang sangat mengerikan. Karena ciri ini 

terpenuhi oleh Rehan. Ciri lain yaitu, kreativitas juga menuntut 

pemuasan. 

4.1.5.12 Kreativitas 

Maslow mengartikan kreativitas pada orang-orang yang 

self-actualized sebagai suatu bentuk tindakan yang asli, naïf 

dan spontan. Pada dasarnya, kreativitas tersebut berkisar pada 

daya temu dan penemuan hal-hal baru yang menyimpang dan 

berbeda dari gagasan lama. 
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Untuk mendapatkan perhatian gadis yang sangat disukai 

Rehan, dia tidak segan-segan melukai dirinya. Hal tersebut 

berhasil membuatnya dekat dengan Fitri. Dan mendapatkan 

kesempatan duduk berdekatan untuk pertama kalinya. Berikut 

kutipannya. 

Bagaimana cara menarik perhatiannya? 

Mendesis pelan. Dan kalimat itu menjadi mantra. Ray 

yang terpesona tidak menyadari tangan kanannya 

terjulur menyentuh sisa potongan kaca di pintu 

bangsal yang pecah dan belum sempat di lepas. 

Kemarin tersenggol kereta dorong, memecahkan 

separuh bagiannya. Tangan Ray justru 

mencengkram ujung-ujungnya yang tajam. Kaget. 

Mengaduh. bagaimana menarik perhatiannya? 

Lima menit berlalu. Ray sudah duduk di dalam 

bangsal. Dikelilingi anak-anak, tangannya dibalut 

oleh gadis itu. (2012:245) 

 

Perjuangan Ray tidak sia-sia. Setelah sedikit melukai 

tangannya untuk mendapatkan perhatian gadis itu, akhirnya 

berhasil. Perasan Ray hari itu merasa sangat beruntung karena 

gadis itulah yang merawat lukanya. Rehan dapat menatap gadis 

itu dari dekat. Dia bisa melihat bedak tipis gadis itu yang tidak 

merata. Menciumi aroma tubuhnya. Itulah awal kebahagiaan 

Ray yang didapatnya dengan kekonyolan yang tidak masuk 

akal. Kreativitas merupakan ciri aktualisasi diri pada diri Rehan 

yang dapat terpenuhi dengan baik. Maka muncul ciri yang 

terakhir yaitu, penolakan enkulturasi. 
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4.2 Kebutuhan Yang Tidak Terpenuhi 

Ada beberapa bagian dari aktualisasi diri tokoh Rehan yang tidak 

terpenuhi, hal ini karena ada beberapa hambatan yang menghalangi 

tercapainya ciri aktualisasi diri Rehan, antara lain: 

4.2.1 Pemisahan Diri dan Kebutuhan Privasi 

Kebutuhan privasi pada orang-orang self-actualized lebih besar 

daripada kebutuhan privasi kebanyakan orang. Ini disebabkan karena 

mereka tidak membutuhkan orang lain dalam kaca mata persahabatan 

biasa, dan mereka sepenuhnya percaya pada potensi-potensi otonomi 

yang mereka miliki. 

Ray menatap datar. Tersenyum. Menyentuh bahu Jo 

penuh penghargaan. Lantas melangkah menuju loket 

check in. kemampuan mengendalikan itu dalam 

beberapa kasus memang berlebihan. Bagi Jo, matipun 

dia bersedia demi Ray. Sosok yang amat dihormatinya. 

Bayangkan, Mas Raenya jelas memiliki seluruh gedung-

gedung yang dibangunnya, tapi semalam, mas Raenya 

masih menyempatkan diri memetik gitar bersama 

pekerjanya. (2012:339) 

 

Ciri pemisahan diri dan kebutuhan privasi Rehan tidak 

terpenuhi. Rehan selalu berteman dekat dengan siapapun. Mulai dari 

keluarga kecilnya yang ia tinggalkan di Panti Asuhan, keluarga yang 

amat disayanginya di Rumah Singgah, dan Jo yang ia temukan dan 

menjadi sahabat dekatnya di kontruksi bangunan. Tidak ada batasan 

yang Rehan lakukan dengan para kerabatnya terutama para pekerjanya 

di kontruksi bangunan. Menatap rembulan juga merupakan hal yang 

rutin Rehan lakukan saat ingin meluapkan segenap rasa yang ada 
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dihatinya. Baik itu saat Rehan merasa senang, sedih, terpuruk dan 

membutuhkan tempat mengadu. Selain Jo yang selalu mendengar 

keluh kesah Rehan dan membantu Rehan dalam menyelesaikan segala 

pekejaannya. Rembulan juga menjadi saksi kehidupan Rehan. 

4.2.2 Berkarakter Demokratis 

Orang-orang yang self-actualized memiliki karakter demokratis 

dalam pengertiannya yang terbaik. Karena mereka bebas dari 

prasangka, maka mereka cenderung menaruh hormat pada semua 

orang. Mereka tidak pernah merasa merendahkan, mengurangi arti, 

atau merusak martabat orang lain. 

Tidak ada lagi prosesi pembakaran mayat yang 

sederhana. Ray sudah mengembalikan kekayaan Koh 

Cheu. Mengembalikan nama baik dan harga diri keluarga 

itu. Berlipat ganda. Tetapi itu semua tetap tidak bisa 

mengusir kesedihan jauh-jauh. Ray mendekap erat bahu 

Vin saat tungku bergemeletuk mulai membakar peti mati 

istri Koh Cheu. Aula besar rumah duka itu dipadati 

pengunjung. Pengunjung yang menangis terisak. Ray 

memandang wajah-wajah itu dengan ekspresi muka 

merendahkan. Jijik sekali berada di antara mereka. 

Penipu. Tidak ada bedanya dengan penjaga Panti dulu. 

(2012:394) 

 

Ciri berkarakter demokratis pada diri Rehan tidak terpenuhi. 

Pada saat pemakaman istri Koh Cheu terlihat pemandangan yang 

berbeda. Banyak sekali pengunjung yang menghadirinya. Berbeda saat 

prosesi pemakaman Koh Cheu sendiri. Hal itulah yang membuat 

Rehan jijik melihat para pengunjung yang berdatangan. Rehan telah 

berhasil mengembalikan kekayaan Koh Cheu berlipat-lipat ganda. 

Itulah sebabnya Rehan membuat prosesi pemakaman mayat yang 
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mewah. Rehan menatap rendah para tamu yang berdatangan memenuhi 

aula pemakanaman. Rehan merasa para tamu yang hadir hanya ingin 

mendekati keluarga Koh Cheu saat berada dalam masa kejayaan saja.  

4.2.3 Penolakan Enkulturasi 

Orang-orang yang self-actualized ini menunjukkan bahwa 

mereka adalah orang-orang yang otonom yang bisa dan berani 

membuat keputusan-keputusan sendiri, bahkan meskipun keputusan-

keputusannya itu berbeda atau bertentangan dengan pendapat umum. 

Penolakan terhadap enkulturasi tidak berarti bahwa orang-orang yang 

self-actualized itu adalah orang yang pembangkang wewenang atau 

penggugat kebiasaan, melainkan lebih berarti bahwa mereka adalah 

orang-orang yang selalu berusaha mempertahankan pendirian-

pendirian tertentu, dan tidak begitu terpengaruh oleh kebudayaan 

masyarakat. 

Kau tidak berganti pakaian, yang? Kepala istrinya 

keluar dari bingkai jendela. Sudah rapi, bukan? Ray 

nyengir, mengangkat bahu. Dasar ceroboh. Kau tidak 

ingin terlihat aneh, bukan? Semua orang pasti memakai 

baju China. Masuk. Biar aku yang menggantinya.  Baik, 

nyonya kelinci. Ray menyeringai, menurut.  (2012:300) 

  

Ciri penolakan enkulturasi pada diri Rehan tidak terpenuhi. 

terlihat pada saat menghadiri lomba busana oriental yang diadakan 

oleh keluarga Koh Cheu. Rehan dan istrinya ikut menggunakan 

pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang yang berketurunan 

Chines seperti Koh Cheu. 
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4.3 Kepribadian Tokoh Utama Rehan Berdasarkan Teori Abraham Maslow 

Berdasarkan yang sudah digambarkan sebelumnya, terdapat lima 

tingkatan kebutuhan Rehan berdasarkan teori Abraham Maslow. Dari kelima 

kebutuhan tersebut terbagi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi 

dan tidak terpenuhi. Terpenuhi dan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut 

dengan mudah memberikan banyak perubahan pada kepribadian Rehan. 

Pada aspek kebutuhan yang pertama, kebutuhan fisiologis.  

Kepribadian Rehan adalah seseorang yang nakal karena, Rehan memenuhi 

kebutuhan akan makannya dengan cara mencuri sisa makanan di siang hari. 

Selain dengan cara itu, kebutuhan akan makanan Rehan terpenuhi dengan cara 

membeli makanan sepuasnnya dengan uang yang ia dapatkan setelah bermain 

judi di lepau terminal. Kebutuhan akan istirahat Rehan juga terpenuhi setelah 

berhasil membongkar kantor Penjaga Panti dan memilih tertidur di terminal 

Pada aspek kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan 

perlindungan.  Kepribadian Rehan adalah seseorang yang sederhana. Setelah 

memilih untuk meninggalkan Panti Asuhan, Rehan pun tinggal di pojokan 

terminal, rumah yang sangat kecil dan menyatu dengan tembok-tembok 

pembatas rumah warga. Rumah Singgah juga menjadi tempat berlindung 

Rehan setelah meninggalkan terminal. Dia juga mendapatkan jaminan dan 

stabilitas sekolah yang diberikan Bang Ape untuk semua anak-anak yang  

berada di Rumah Singgah. 

Pada aspek kebutuhan yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. 

Kepribadian yang timbul pada diri Rehan adalah dia menjadi seseorang  yang 
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mudah bergaul dan penyayang. Rumah Singgah adalah rumah yang 

menyenangkan untuk Rehan. Di Rumah Singgah Rehan merasakan bagaimana 

rasanya memiliki keluarga, kelurga yang berada di Rumah Singgah amat 

menyayangi Rehan begitupun sebaliknnya. Rehan merasa terharu karena 

keluarga barunya yang berada di Rumah Singgah membuat kejutan untuk 

merayakan kelulusan sekolah informalnnya.  Selain itu pada saat bekerja di 

kontruksi bangunan Rehan juga bersahabat dekat dengan Jo. Jo tak jarang juga 

suka menemani Rehan untuk menapat rembulan di malam hari. 

Kebutuhan sosial dengan sesama Rehan sangat terpenuhi dengan baik. 

Bukan hanya dengan sesama ia juga mendapatkan cinta yang amat tulus dari 

istrinya yang bernama Fitri. Rehan menjadi keluarga yang sangat bahagia 

selama bersama dengan istri yang sangat dicintainnya tersebut. 

Selanjutnya aspek kebutuhan yang keempat, kebutuhan penghargaan. 

Kepribadian yang ada pada diri Rehan adalah percaya diri dan cerdas. Selama 

menjadi keluarga dengan istri yang sangat dicintainya, Rehan pun berjanji 

untuk membangun gedung tertinggi untuk sang istri walaupun sebenarnya istri 

yang amat mencintainya tersebut tidak menginginkannya. Kebahagian rumah 

tangga tersebut tak berlangsung lama, istri Rehan pun meninggal. Hal tersebut 

yang membuat Rehan percaya diri dan merasa mampu untuk membangun 

gedung tertinggi, dan memili kepercayaan yang kuat untuk meyakini rekan 

bisnisnya agar ikut dalam proyek baru yang sedang direncanakannya. 

Kebutuhan penghargaan dari orang lain Rehan dapatkan dengan 

mudah. Rehan menjadi pembisnis yang berbakat dan sukses. Banyak gedung-
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gedung tinggi yang menakjukkan karena kecerdasannya. Rehanpun banyak 

mendapatkan pujian  dan sanjungan dari anggota konsorsium dan petinggi-

petinggi negara yang mengenalnnya. Keberhasilan tersebut membuat Rehan 

semakin dikenal dengan bisnis mengguritanya.  

Aspek kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. 

Kepribadian Rehan pada pencapaian aktualisasi diri adalah sebagai seseorang 

yang rendah hati. Dengan segala keberhasilan yang telah Rehan raih, menjadi 

pembisnis terhebat yang membuat Rehan memiliki segalanya dan di kenal 

dengan segala prestasinya, ia tetap bersikap rendah hati kepada semua 

pekerjanya. Rehan selalu menyempatkan diri untuk sekedar bermain gitar 

sambil bernyanyi untuk menghibur semua pekerjanya di lantai tertinggi 

miliknya. Bukan hanya itu Rehan juga selalu menyempatkan diri untuk 

mengunjungi pekerjannya apabila ada yang sakit dan memerlukan bantuan.  

 

4.4 Kaitannya dengan Materi Pembelajaran Sastra di SMA 

Terkait dengan pembelajaran sastra di SMA, penelitian mengenai 

novel ini diharapkan dapat memberi manfaat pada proses pembelajaran sastra. 

Analisis kepribadian yang terjadi pada tokoh utama pada novel “Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu” Karya Tere Liye berdasarka teori humanistik 

Abraham Maslow dalam penelitian ini memiliki kaitan dengan SK/KD yang 

telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu 

kelas XI semester 1 dengan Standar Kompetensi (SK): Memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan, dan Kompetensi Dasar (KD): 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, 
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latar, dan amanat) dan ekstrinsik (nilai moral, agama dll) novel 

Indonesia/terjemahan, dengan indikator: - Menganalisis unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel Indonesia, - Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel terjemahan, - Membandingkan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel terjemahan dan novel Indonesia. Berdasarkan SK/KD 

tersebut, penelitian ini dianggap berpotensi untuk dijadikan materi/bahan ajar 

pembelajaran sastra guna memenuhi kompetensi dasar tersebut (Tim 

Penyusun LKS, 2013:14) 

Melihat kompetensi dasar dan indikator di atas, guru diharapakan 

dapat memberikan pengalaman dan dapat membentuk kepribadian siswa 

melalui membaca novel, baik itu kepribadian peserta didik kepada guru, orang 

tua, teman maupun lingkungan. Oleh karena itu untuk mencapai kompetensi 

dasar khususnya pembelajaran sastra. Maka dari situlah muncul tujuan 

pembelajaran sastra di sekolah yang dapat dijadikan acuan dalam memperluas 

wawasan dalam bidang sastra. Sebelum mengajarkan suatu pembelajaran 

sastra, tentu harus mengetahui materi/bahan ajar yang akan diajarkan di kelas. 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di kelas dapat berupa naskah drama, puisi, 

cerpen, novel dan lain-lain. 

Analisis kepribadian pada tokoh dalam sebuah novel termasuk dalam 

unsur-unsur intrinsik novel. Pada sebuah cerita atau novel, kepribadian 

dimunculkan oleh pengarang dalam penokohan. Penokohan merupakan 

kepribadian, karakteristik atau sifat yang dimunculkan oleh tokoh dalam suatu 

cerita atau novel. Novel ini dianggap penting karena dapat dijadikan sebagai 
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bahan ajar dalam pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan yang telah 

ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu 

menganalisis kepribadian yang terjadi pada tokoh utama dalam novel 

Indonesia/terjemahan. Penelitian ini menganalisis kepribadian yang terdapat 

pada tokoh utama dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya 

Tere Liye. Kepribadian yang dianalisis berupa kepribadian yang dimunculkan 

tokoh berkaitan dengan bagaimana proses pemenuhan kebutuhan tokoh, 

terpenuhi atau tidak.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Kepribadian tokoh Rehan berdasarkan teori Kebutuhan 

Bertingkat Abraham Maslow 

 

Kepribadian yang terdapat pada tokoh Rehan dalam novel 

“Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye ini berkaitan 

dengan proses pemenuhan kebutuhan Rehan. Ada beberapa ciri dari 

kebutuhan aktualisasi diri yang tidak terpenuhi oleh Rehan 

diantaranya: pemisahan diri dan kebutuhan privasi, berkarakter 

demokratis, dan penolakan enkulturasi. 

Dalam proses pemenuhannya, ada tiga ciri dari kebutuhan 

aktualisasi diri yang tidak mampu dipenuhi oleh Rehan. Hal itu 

disebabkan Rehan yang sejak kecil hidup di panti asuhan dan 

membutuhkan banyak dorongan dari orang-orang sekitarnya. Sejak 

memilih untuk meninggalkan panti asuhan yang membesarkannya. 

Banyak sekali pengalaman yang Rehan alami hingga menjadi 

seseorang yang sukses. Seseorang yang dikagumi dan disegani karena 

keahlian dan prestasinya. Pengalaman hidup yang Rehan alami 

membuat kepribadiannya terbentuk dan tidak menentu. Kepribadian 

tersebut juga menjadi penghambat proses aktualisasi diri Rehan. 
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Kepribadian yang terbentuk pada diri Rehan sebagai berikut: 

1. Nakal  

2. Sederhana 

3. Mudah bergaul 

4. Penyayang  

5. Percaya diri  

6. Cerdas 

7. Rendah hati 

  

5.1.2 Kaitannya dengan Materi Pembelajaran Sastra di SMA 

 

Pembelajaran sastra merupakan proses di mana seorang guru 

mengajarkan segala sesuatu mengenai sastra atau hasil kreativitas manusia di 

dalam sekolah. Pembelajaran sastra ini berupa pembelajaran tentang novel, 

puisi, pantun, drama, hikayat, dll sesuai dengan jenjang kelasnya yang 

bertujuan agar siswa dapat semakin peka terhadap karya sastra. Analisis novel 

sudah ditetapkan dalam KTSP yaitu kelas XI semester 1 dengan Standar 

Kompetensi (SK): Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan. Siswa diharapkan mampu memahami apa yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca di dalam novel. Kompetensi Dasar (KD): 

Menganalisis intrinsik (alur, tema, penokohan sudut pandang, latar dan 

amanat), dan ekstrinsik ( nilai moral, agama, dll). Berdasarkan KD siswa 

diharapkan mampu membedakan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat 

pada tokoh utama di dalam novel. 

 Melihat kompetensi dasar dan indikator di atas, guru diharapakan 

dapat memberikan pengalaman dan dapat membentuk kepribadian siswa 

melalui membaca novel, baik itu kepribadian peserta didik kepada guru, 
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orang tua, teman maupun lingkungan. Oleh karena itu untuk mencapai 

kompetensi dasar khususnya pembelajaran sastra. Maka dari situlah muncul 

tujuan pembelajaran sastra di sekolah yang dapat dijadikan acuan dalam 

memperluas wawasan dalam bidang sastra. Sebelum mengajarkan suatu 

pembelajaran sastra, tentu harus mengetahui materi/bahan ajar yang akan 

diajarkan di kelas. Bahan ajar sastra yang diterapkan di kelas dapat berupa 

naskah drama, puisi, cerpen, novel dan lain-lain. 

Oleh karena itu, kepribadian yang terdapat pada tokoh Rehan dalam 

novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” ini dapat dijadikan sebagai 

materi pembelajaran sastra di SMA. Pada penerapannya, siswa juga akan 

ditugaskan membaca novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” dan 

menemukan kepribadian yang terdapat pada tokoh dalam novel, baik 

kepribadian yang baik dan buruk. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, melalui penelitian ini 

peneliti ingin memberikan saran: 

1. Berdasarkan teori yang digunakan, agar para orang tua sebisa mungkin 

mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, agar sang anak tidak 

merasa terabaikan dalam kesehariannya dan bisa tenang menjalani 

kehidupannya. 

2. Dari isi novel yang diteliti, agar mampu menghargai dan memberikan 

kebebasan kepada seseorang untuk memilih dan melakukan apa yang 
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diyakini selama itu dalam kebaikan. Sehingga kepribadian seseorang dapat 

berkembang dengan baik. 

3. Untuk guru dan pendidik di sekolah agar mampu mendidik siswa menjadi 

individu yang berkepribadian dan berbudi pekerti yang baik. Menghargai 

pelajaran, menghargai guru, dan menyukai pelajaran. Guru dan pendidik 

juga harus menyampaikan materi sesuai dengan SKKD yang diajarkan 

dengan cara yang mudah, sehingga siswa bisa menerima materi yang 

diajarkan dengan baik sesuai tujuan pembelajaran.  
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A. SINOPSIS NOVEL 

Novel ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup seseorang 

bernama Rehan Raujana alias Rey. Reyhan Raujana adalah nama pemberian 

dari ibu pantinya yang sudah meninggal dunia. Rehan yang mempunyai lima 

pertanyaan besar dalam hidupnya yang tak bisa ia jawab. Nah, sejak kecil 

Rehan tinggal di sebuah panti asuhan yang sangat dibencinya. Di panti itu 

Rehan termasuk anak yang nakal, ia selalu berontak yang ia sebut sebagai 

“penjaga panti sok suci”, ia menyebutnya demikian karena kepribadian 

penjaga pantinya itu memang sok suci. Bagaimana tidak, penjaga pantinya 

selalu mendapatkan uang dari para dermawan yang seharusnya untuk anak 

panti, tapi ia menyimpannya untuk tabungan umrohnya. Sudah begitu, si 

penjaga panti itu juga bersikap kasar kepada semua anak panti. Tapi 

walaupun Rehan termasuk anak nakal, tapi sebenarnya ia adalah anak yang 

baik. Selama di panti, Rehan mempunyai pertanyaan besar “Apakah aku 

tidak mempunyai kesempatan untuk memilih pada saat aku dilahirkan?”. Ia 

suka memandang rembulan, yang seakan mengerti kesedihannya. 

Suatu hari, sesuatu terjadi di panti yang menyebabkan Rehan kabur dari 

panti asuhan itu dan menjadi anak jalanan. Sebelum kabur, ia sempat mencuri 

di kantor kepala panti dan menemukan sepotong koran lusuh yang menjadi 

petunjuk penting masa lalunya. Sebagai anak jalanan, ia mengubah namanya 

menjadi Rey. Rey menjadi preman yang setiap malam tidur di emperan toko 

di sudut terminal. Uang hasil mencuri dari kantor kepala panti itu ia gunakan 

untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Dan saat ia berjudi dan menang besar, 
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hal itu menjadikan ia mendapatkan masalah besar, ia ditikam oleh beberapa 

preman yang tidak dikenal. Ia dilarikan ke rumah sakit di ibukota. 

Di ibukota ia mendapatkan kehidupan yang baru. Setelah keluar dari 

rumah sakit, ia ditampung disebuah rumah yang disebut Rumah Singgah. Di 

rumah itu ia bertemu dengan anak-anak jalanan lainnya yang mempunyai 

mimpi-mimpi besar dalam hidupnya. Ia juga berkesempatan untuk sekolah. 

Ray sebenarnya anak yang pandai, karena itu ia cepat lulus sekolah khusus 

itu. Setiap malam ia sering naik atap rumah singgah untuk melihat bulan, 

kebiasaannya melihat bulan belum hilang. Kehidupannya berangsung-angsur 

membaik, dan ketika suatu saat teman-teman rumah singgah mendapatkan 

banyak masalah karena Rey. Rey memutuskan untuk pergi dari rumah 

singgah itu. Ia kembali mempunyai pertanyaan baru “Apakah hidup ini adil?” 

karena orang lemah selalu ditindas. 

Semenjak Rey pergi dari Rumah Singgah, Rey mengamen di gerbong-

gerbong kereta. Setelah dirasa uangnya cukup untuk menyewa tempat 

tinggal, ia menyewa sebuah rumah petak yang dekat dengan sungai 

pembuangan sampah, bau memang, tapi tidak masalah untuk Rey. Di tempat 

tinggal barunya, terdapat sebuah tower air yang sering ia panjat untuk 

menyendiri dan melihat rembulan. Walaupun kehidupannya baru, tapi ia 

tidak lupa dengan jasa teman-temannya di Rumah Singgah. Ia sering 

mengunjungi Rumah Singgah walaupun sembunyi-sembunyi, ia hanya ingin 

tahu keadaan mereka. 
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Kehidupannya berubah drastis ketika ia ikut dalam pencurian berlian 

seribu karat yang ditinggalkan rekan mencurinya di tower air. Rekan 

mencurinya tertangkap oleh polisi dan sudah di hokum mati. Setelah 

hukuman mati itu, Rey kembali ke kampung halamannya. Dia bertemu denga 

seorang gadis bernama Fitri yang ditemuinya di gerbong makan, ia jatuh 

cinta pada gadis itu. 

Di kampung halamannya, ia bekerja sebagai buruh bangunan yang 

karena kecerdasannya ia perlahan-lahan naik jabatan menjadi kepala mandor. 

Ia menjadi mandor yang baik, yang berbaur dengan buruh-buruh yang lain. Ia 

bertemu kembali dengan gadis yang ditemuinya di gerbong kereta. Gadis 

yang penyayang anak-anak itu ternyata juga memiliki perasaan yang sama 

dengan Rey. Walaupun Rey sempat marah saat ia tahu bahwa gadis yang 

sangat dicintainya itu adalah seorang wanita yang tidak baik. Pada akhirnya 

ia menerima keadaan gadis itu karena sangat mencintainya. Kemudian ia 

menikah, keluarga yang bahagia, ia membeli sebuah rumah kecil di dekat 

pantai. Istrinya hamil namun keguguran. Kesedihan sempat ada, namun hari 

berganti dan istrinya hamil lagi. Namun takdir berkata lain, istrinya 

keguguran lagi. Istrinya juga meninggal waktu itu. Bisa membayangkan 

betapa sakitnya hati Rey? Karena itu, ia memiliki satu pertanyaan lagi 

“Mengapa Tuhan tega mengambil milikku satu-satunya?”. 

Kesedihannya membuatnya tak sanggup lagi tinggal di rumah yang 

penuh kenangan dengan istri tercintanya. Rey menjual rumahnya dan pergi ke 

ibukota. Ia pergi ke tower air yang sering ia panjat untuk melihat bulan. Ia 
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menemukan berlian yang ditinggalkan rekannya di tower air dan 

menjadikannya modal untuk membangun sebuah bangunan untuk istrinya 

yang menjadi awal karir barunya. Ia menjadi seorang pengusaha sukses. 

Menjadi orang yang kaya. Namun diantara harta yang ia miliki, ia tetap 

merasa sendiri. Itulah pertanyaannya selanjutnya. “Mengapa aku merasa 

hampa padahal aku telah memiliki segalanya?”. 

Hari berganti, Rey telah berhasil membuat beberapa bangunan. Namun 

tiba-tiba ia jatuh sakit, sakit parah. Ia mengalami sakit komplikasi, kata 

dokter karena ia kurang olahraga. Padahal ia selalu menjaga kesehatan, 

bahkan naik turun tangga selama ia mengerjakan proyek sudah lebih dari 

cukup jika dibilang olahraga. Rey harus keluar masuk rumah sakit untuk itu. 

Dan muncullah pertanyaan terakhir “Mengapa takdir sakit mengungkungku, 

dan tidak langsung mati saja?” karena mungkin dia merasa lebih baik 

langsung mati saja daripada harus menderita sakit itu. 

Disaat ia sakit, Rey diberikan sebuah kesempatan. Kesempatan itu 

seperti memutar kembali semua kisah hidupnya sejak ia kecil sampai ia jatuh 

sakit. Dalam kesempatan itu ia didampingi oleh seseorang yang disebut 

dalam novel ini sebagai “orang berwajah menyenangkn”. Kesempatan itu 

diberikan kepadanya hanya karena dia tanpa ia sadari memuji rembulan yang 

selalu membuatnya merasa tenang, sehingga tanpa ia sadari ia memuji 

ciptaan Tuhan. 
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SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : SMA  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

1. Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terje

mahan 

 Novel Indonesia dan 

novel terjemahan 

 unsur-unsur intrinsik  

( alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 

novel terjemahan(nilai 

budaya, sosial, moral, 

dll) 

 kepribadian menurut 

Abraham Maslow 

dalam novel 

“Rembulan 

Tenggelam Di 

Wajahmu” karya Tere 

Liye. 

 Kebutuhan 

 Novel Indonesia 

dan novel 

terjemahan 

 unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  

dalam novel 

terjemahan(nilai 

budaya, sosial, 

moral, dll) 

 kepribadian 

yang terdapat 

dalam novel 

 

 Novel Indonesia 

dan novel 

terjemahan 

 unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  

dalam novel 

terjemahan(nilai 

budaya, sosial, 

moral, dll) 

 kepribadian 

menurut 

Abraham 

Maslow (dari 5 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelompok 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

Novel 

Indonesia  

 

Novel 

terjemahan 
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fisiologi  

 Kebutuhan rasa 

aman 

 Kebutuhan sosial 

 Kebutuhan 

penghargaan 

 Kebutuhan 

aktualisasi diri 

berdasarkan ciri-

cirinya. 

kebutuhan) 

 

Mengetahui, 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

  Mataram,   September  2015 

 

Mahasiswa  
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMELAJARAN 

RPP (1) 

 

Nama Sekolah :  

Satuan Pendidikan : SMA  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI/1 

Aspek Pembelajaran  : Membaca  

 

A. Standar Kompetensi: Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan 

 

B. Kompetensi Dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsikdan ekstrinsiknovel 

Indonesia/terjemahan 

 

C. INDIKATOR  : 

 

 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia 

 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan, 

 Membandingkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan 

dengan novel Indonesia 

 Menentukan kepribadian yang terdapat pada tokoh dalam novel 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Agar siswa mampu menentukan unsur-unsur intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat), ekstrinsik (nilai moral, 

agama, dll)  yang terdapat dalam novel indonesia 

 Agar siswa mampu menentukan unsur-unsur intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat), ekstrinsik (nilai moral, 

agama, dll) yang terdapat dalam novel terjemahan 

 Siswa mampu membedakan antara unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel indonesia dan terjemahan  

 Siswa mampu menentukan kepribadian yang terdapat pada tokoh dalam 

novel 

 Siswa mampu menentukan kepribadian tokoh menurut kebutuhan 

bertingkat Abraham Maslow 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian novel  

 Pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik 

 Unsur-unsur intrinsik novel indonesia 

 Unsur-unsur intrinsik novel terjemahan 

 Kepribadian menurut  teori Abraham Maslow 

 Kebutuhan-kebutuhan menurut teori Abraham Maslow dalam novel 

“Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere Liye 

 

F. BAHAN AJAR 

 Buku paket 

 LKS 

 

G. ALAT 

Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, KBBI, novel 

 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

No Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

Jenis 

Pembelajaran 

A. 

 
Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Mengecek kesiapan siswa  

2. Memotivasi siswa sebagai kegiatan 

appersepsi dengan memberikan pertanyan 

seputar unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

3. Mengarahkan pemahamansiswa tentang 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

B. 

 
Kegiatan Inti (65 menit) 

Penggalan 1 

1. Siswa menyimak dengan saksama 

penjelasan materi unsur intrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel oleh guru 

2. Siswa memperhatikan pengertian novel, 

pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik 

serta pembagiannya yang dijelaskan oleh 

guru 

3. Guru menjelaskan kepribadian terkait 

dengan teori Abraham Maslow 

4. Guru menjelaskan lima kebutuhan-

kebutuhan tokoh dalam novel 
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berdasarkan teori Abraham Maslow, 

diantaranya: kebutuhan dasar, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi diri. 

5. Guru memperhatikan perhatian siswa 

terhadap penjelasan materi 

6. Guru meminta beberapa siswa untuk 

mengulang membacakan apa yang sudah 

dijelaskan 

 

Penggalan 2 

7. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 6 anggota 

8. Siswa ditugaskan untuk mencari dan 

membaca sinopsis sebuah novel untuk 

menentukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik 

9. Masing-masing kelompok harus mencari 

dan membaca sinopsis novel indonesia 

dan terjemahn 

10. Masing-masing kelompok harus bisa 

menemukan unsur-unsur intrinsik dan  

ekstrinsik dalam novel indonesia dan 

terjemahan, guna dapat membedakan 

keduanya 

11. Kemudian masing-masing kelompok 

harus dapat menentukan kpribadian yang 

terdapat dalam cerita novel yang 

berkaitan dengan proses pemenuhn 

kebutuhan, antara lain: kebutuhan dasar, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi 

diri. 

Penggalan 3 

12. Semua anggota kelompok maju ke depan 

kelas dan membacakan sinopsis novel 

indonesia secara bergantian 

13. Anggota yang lain akan membacakan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 

terdapat dalam novel indonesia 

14. Anggota yang lain membacakan sinopsis 

novel terjemahan 

15. Anggota selanjutnya akan membacakan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 

terdapat dalam novel terjemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

Klasikal 

 

 

Klasikal  

 

 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

Kelompok 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

 

kelompok 

 

 

Kelompok 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 
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16. Kemudian masing-masing kelompok 

yang maju membacakan tugas akan 

memaparkan kepribadian yang 

terdapatpada tokoh dalam novel 

berdasarkan proses pemenuhan 

kebutuhan. 

17. Kelompok yang lain akan mengoreksi 

kelompok yang sedang membacakan 

tugas di depan kelas dan menemukan 

kelebihan serta kekurangan 

 

 

 

 

Kelompo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasikal  

 

C. 

 
Kegiatan Akhir (10 menit)  

 

1. Siswa membuat rumusan simpulan 

terhadap butir-butir pembelajaran yang 

sudah mereka ikuti. 

2. Siswa menyampaikan kesan dengan 

menggunakan bahasa yang baik dan 

benar terhadap pembelajaran yang baru 

berlangsung sebagai kegiatan refleksi. 

3. Guru memberi penguatan terhadap 

simpulan yang diberikan oleh para siswa. 

 

I. PENILAIAN 

 

1. Penilaian proses 

 

A. Tabel matriks aktivitas siswa  

 

No. Nama 

ASPEK PENGAMATAN 

 

Keseriusan Keaktifan Keberanian  Nilai 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1 Zaskiah                  

2 Agung                 

3 Meli                 

4 Rahman                 

 

Keterangan Serius: 

1. Sangat serius 

2. Serius 

3. Cukup serius 

4. Kurang serius 

5. Sangat tidak serius 
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Keterangan Aktif: 

1. Sangat aktif 

2. Aktif 

3. Cukup aktif 

4. Kurang aktif 

5. Sangat tidak aktif 

 

Keterangan berani: 

1. Sangat berani 

2. Berani  

3. Cukup berani 

4. Kurang berani 

5. Sangat tidak berani 

 

Soal Esai 

1. Deskripsikan dialog dalam novel “Rembulan Tenggelam  Di Wajahmu” karya Tere 

Liye yang berkaitan dengan pencapaian kebutuhan fisiologis. 

2. Deskripsikan dialog dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere 

Liye yang berkaitan dengan pencapaian kebutuhan rasa aman. 

3. Deskripsikan dialog dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere 

Liye yang berkaitan dengan pencapaian kebutuhan sosial. 

4. Deskripsikan dialog dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere 

Liye yang berkaitan dengan pencapaian kebutuhan penghargaan. 

5. Deskripsikan dialog dalam novel “Rembulan Tenggelam Di Wajahmu” karya Tere 

Liye yang berkaitan dengan pencapaian kebutuhan aktualisasi diri. 

Kunci Jawaban 

1. Dialog pencapaian kebutuhan fisiologis 

 

Berbuka? Sebenarnya Rehan tidak pernah puasa selama ini. Juga sepanjang 

bulan suci tahun-tahun lalu. Dia memang selalu ikut sahur di malam hari. 

Sama selalunya dengan mencuri sisa makanan sahur di siang hari. Kemudian 

sore harinya pura-pura memasang wajah kelaparan ikut berbuka bersama 

yang lainnya. (2012:14) 

Beberapa menit, orang itu kembali dari belakang. Membawa dua gelas besar 

cokelat panas. Mengepul. Menjanjikan kehangatan dan kenikmatan dari 

semerbak aromanya. Ray akhirnya duduk di atas sofa. Menerima gelas yang 

terjulur. (2012:155) 

  

........ Rehan tertidur pulas sambil menggulum senyum. Bermimpi tentang 

janji-janji tiga butir dadu bermata enam dalam tabung bambu. Tidur hingga 

matahari pagi menerpa mukanya. Hingga burung perkutut milik ruko di 
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sebelahnya berisik bernyanyi. Hingga kesibukan terminal kembali. Menjemput 

arus balik mudik. (2012:50) 

 

2. Dialog pencapaian kebutuhan akan rasa aman 

 

Rumah Singgah. Di sanalah hidup Rey berlanjut enam bulan terakhir. Rumah 

itu di pinggir kota, di antara rumah-rumah penduduk. Salah satu sisi atapnya 

menyatu dengan tembok tetangga. Rumah itu cukup besar untuk menampung 

sembilan orang mulai dari umur tujuh hingga belasan tahun. (2012:88) 

  

Hari ini , sesuai pembicaraan dengan Bang Ape dua hari lalu, Rey 

mendaftarkan diri sekolah informal. Kakak-kakak penanggung-jawab Rumah 

Singgah itu yang menyarankannya, “Setidaknya kau punya aktivitas, Ray. 

Mengisi waktu luang dengan hal-hal positif”. Siapa tahu kau akan lebih 

banyak tersenyum setelah pergi ke sekolah. (2012:89) 

 

3. Dialog pencapaian kebutuhan sosial 

 

.......... Ray menelan ludah. Mendadak hatinya mengembun. Lihatlah, benar-

benar keluarga yang menyenangkan. Hanya urusan kelulusan sekolahnya? 

Mereka merayakannya. Ray menyeka sudut matanya yang sudah mulai basah. 

Semua ini, semua ini menyentuh hatinya. Ray gemetar menerima uluran 

tangan. Menerima ucapan selamat. Menyimak muka-muka riang itu. 

(2012:102)  

 

Ray tertawa, membiarkan Jo mengambil posisi duduk satu meter di 

belakangnya. Jo sering menemaninya. Kalau Jo lagi bosan bermain kartu 

dengan buruh-buruh lain, atau Jo malas tidur lebih awal. Tidak banyak 

hiburan di lokasi kontruksi. Paling hanya bersenandung, bernyanyi, atau 

bermain gitar. Sejauh ini, belum ada buruh bangunan yang tahu kalau mandor 

mereka jago sekali main gitar. (2012:237) 

 

Ray mengenal baik keluarga Koh Cheu, sebaik keluarga itu mengenal Ray 

dan istrinya. Istri Koh Cheu sering berkunjung ke rumah lereng perbukitan. 

Istrinya dengan segera asyik berbincang dengan istri Koh Cheu, bertanya 

tentang kehamilan. Sementara Ray sibuk berdiskusi dengan Koh Cheu tentang 

pekerjaan. (2012:301) 

......... Dia memenuhi semua syarat untuk membina keluarga yang baik. Ray 

mencintai istrinya, teramat malah. Istrinya juga amat mencintainnya. 

(2012:278) 

 

 

4. Dialog pencapaian kebutuhan penghargaan 

  

Ray tidak hadir di acara itu, Ray memang berada di lokasi gedung, tapi 

tidak di bawah tenda-tenda raksasa itu. Ray berdiri di ruang kerjanya. Lantai 
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paling atas. Sendirian. Menatap hamparan ibukota yang terik. Persis tengah 

hari. Mendesah pelan, mengusap wajah, mimpi itu sudah terwujud, Gigi 

Kelinci. (2012:355) 

 

Media massa meliput. Berlomba mempublikasikan, yang secara tidak 

langsung meringankan beban pekerjaan pemasaran bisnis Ray. Wajahnya 

menghias media massa. Pengusaha muda paling mencuat sepuluh tahun 

terakhir. Pengusaha yang memiliki insting setajam matanya. Pengusaha yang 

menanggapi dingin semua publisitasnya. Ray memutuskan bersembunyi. 

Membiarkan letnan-letnan bisnisnya yang mengurusi wartawan-wartawan itu. 

(2012:342) 

 

5. Dialog pencapaian kebutuhan aktualisasi diri 

 

a. Mengamati realitas secara efisien 

 

Bising sekali. Suara klakson mobil berdengking, sahut menyahut. 

Orang-orang berlalu lalang. Bergegas membawa kardus-kardus. 

Kantong-kantong plastik. Tas-tas ransel. Beberapa penjual koran 

melesat lincah. Pedagang minuman tertatih membawa ember yang 

penuh air mineral, soft-drink yang terbenam dalam bongkahan es. 

Penjaga tissue menggoda pembeli. Muka-muka kilat-mengkilat oleh 

keringat. Muka-muka lelah. Debu mengepul. Asap knalpot membuat 

sesak. Petugas parkiran meniupkan peluit kencang-kencang. (2012:19) 

 

b. Penerimaan atas diri orang lain dan kodrat 

 

Kota kecil dengan penjaga Panti sok-suci itu sudah tertinggal jauh 

ratusan kilometer. Terminal. Lepau. Ruko pedagang China. Ray 

menelan ludah. Menghela nafas. Diar? Apa kabar Diar setelah dia 

mencuri celana dari toilet umum yang dijaganya? Apa kabar anak 

Panti lainnya? Apa mereka baik-baik saja? Penjaga Panti? Ray 

menyeringai, kenapa pula dia harus menanyakan kabar penjaga Panti 

sok-suci itu. Semua itu tinggal masa lalu. Hal-hal menyakitkan yang 

tidak patut diingat lagi. Sekarang dia tinggal di rumah ini. Dengan 

kehidupan baru. Di kota baru. Ibukota. Kota sejuta mimpi.(2012:92) 

 

c. Spontan, sederhana dan wajar 

 

Gadis itu mulai sibuk dengan makanannya. Ray sibuk dengan kebat 

kebit di hatinya. Lihatlah, pertama bersitatap tadi, memandang 

wajahnya yang… duhai apalah hendak dikata? Ray kehabisan kalimat 

meski sepotong untuk menjelaskan deskripsi wajah gadis itu. Ia 

mengenakan selendang hitam, tersampir rapi di kepala. Rambut hitam 

panjangnya tergerai. Mengenakan baju hitam-hitam. Hitam? Duka 

cita? Ray tidak sempat berpikir. (2012:229) 
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d. Terpusat pada masalah 

 

Tidak ada yang melebihi Ray dalam urusan menjadi kepala mandor. 

Dan sekarang tidak ada yang melebihi Ray dalam urusan menjadi 

pemilik gedung. Ray memutuskan tinggal bersama pekerjanya. Dia 

memodifikasi lantai dua menjadi kamar-kamar petak. Sama seperti di 

lokasi kontruksi lainnya, tapi jelas berbeda di dalamnya. Ray tahu 

persis mengurus pekerja. Semakin baik motivasi mereka, maka semakin 

baik produktivitas dan kualitas kerja mereka. (2012:329) 

 

e. Kemandirian dari kebudayaan dan lingkungan   

 

Terdiam. Vin menelan ludah. Kakek, kakek Cheu bisa memberikan 

bantuan, aku akan menghubunginya! Vin berseru riang, loncat bangkit. 

Jangan lakukan! Ray seketika membentak. Vin menoleh. Kaget dengan 

teriakan Ray barusan. Kenapa? Vin menelan ludah, gagap melihat 

muka Ray. Aku tidak ingin melibatkannya. Lagipula meskipun seluruh 

kekayaan Koh Cheu digunakan belum tentu bisa menutup seluruh 

hutang-hutang perusahaan ini. Vin gemetar mendengar suara tajam 

Ray. Gagang telepon itu terjatuh. Ray bangkit dari duduknya, kau tahu, 

aku memulai semua ini dari nol, jadi apa salahnya kalau semua 

kembali nol. Kosong. Bukan masalah besar bagiku. (2012:370) 

 

f. Kesegaran dan apresiasi 

 

Rembulan yang indah. Natan mengomentari langit. Ray 

mengangguk. Membenarkan posisi gitar yang disandangnya. Ya, 

rembulan yang indah. Sejak kecil Ray suka menatap rembulan. Malam 

ini sedang purnama. Sempurna bundar. Dulu dip anti, kalau dia tidak 

boleh masuk, dan langit berbaik hati tidak turun hujan, menatap 

rembulan membunuh sepi, mengusir gulana. Menatap rembulan 

membunuh seluruh pertanyaan. Membuatnya nyaman. Tentram. 

Menyenangkan. Pergi dari sesaknya kepala. (2012:99) 

 

g. Pengalaman puncak atau pengalaman mistik 

 

Entah sejak kapan tubuh istrinya jatuh pingsan di kamar mandi. 

Rusuh lima menit kemudian di instalasi gawat darurat. Dokter jaga 

terbirit-birit masuk ruang operasi. Perawat yang tadi setengah 

mengantuk langsung siaga seribu watt. Petugas parkiran ikut rusuh 

bertanya siapa pemilik mobil yang berani-beraninya menerabas masuk. 

Tapi lebih rusuh lagi hati Ray. Dia tepekur di kursi panjang lorong 

depan instalasi. Buncah dengan ketakutan-ketakutan. Apa maksud 

semua ini Tuhan? Aku mohon, jangan sampai. Ray meremas jemarinya. 

Sudah lama sekali pertanyaan-pertanyaan itu pergi, enyah dari 

penatnya malam-malam panjang dulu. Sudah lama sekali kepalanya 
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tenteram, tidak mengutuk langit. Tapi demi melihat istrinya yang 

terkulai tak berdaya Ray tersungkur kembali, Apakah Kau akan tega 

sekali lagi merenggut kebahagiaan itu. Kebahagiaan istrinya? Setelah 

bertahun-tahun menjalani pahit-getir itu? Apakah kau akan selalu 

mengambilkebahagiandari orang-orang baik?.(2012:292) 

 

h. Minat sosial 

 

Laporan Jo. Maka Jo mulai melapor. Kalimat pendek-pendek. Kalau 

Ray berkata laporan, berarti itu tentang kabar pekerja-pekerja mereka. 

Siapa saja istrinya yang baru melahirkan. Siapa saja yang sakit dan 

dirawat. Siapa saja yang mendapatkan kabar baik. Kabar buruk. Dan 

sebagainya. Jo ingat sekali, tukang aduk semen lantai dua, salah satu 

dari ribuan pekerja gedung, menangis tergugu di rumah kontrakannya 

saat malam-malam Ray sendiri yang datang mengantarkan kotak 

hadiah. Pekerja itu berlutut mencium lutut Ray. Gemetar menggendong 

bayi perempuannya yang baru lahir, bergetar haru menunjukkannya, 

lantas berkata serak, kalau bapak berkenan… kalau bapak berkenan, 

bolehkah kunamakan fitri?. (2012:344) 

 

i. Hubungan antar pribadi 

 

Wuih, mas Rae lagi santai? Suara itu memecah senyap. Ray 

menoleh. Jo (nama panjangnya tidak sekeren panggilannya), salah satu 

anak buahnya mendekat. Anak ini lebih muda enam tahun dengannya, 

mengingatkan Ray pada dirinya sendiri saat mengamen dulu. Jo mirip 

si kembar Oude dan Ouda. Banyak bicara. Banyak tertawa. Dan kabar 

baiknya Jo juga banyak bekerja. Kemari. Ray menawarkan tempat 

duduk di sebelahnya. Tidak mau, Mas Rae. Jo menggeleng jerih. Siapa 

pula buruh di lokasi kontruksi gedung yang senekad mandornya. Duduk 

santai di palang besi yang menjulur dari lantai 18. Kalau menjuntai di 

tubir gedung si oke. Ray tertawa, membiarkan Jo mengambil posisi 

duduk satu meter di belakangnya. Jo sering menemaninya. Kalau Jo 

lagi bosan bermain kartu dengan buruh-buruh lain, atau Jo malas tidur 

lebih awal. Tidak banyak hiburan di lokasi kontruksi. Paling hanya 

bersenandung, bernyanyi, atau bermain gitar. (2012:236) 

 

 

j. Perbedaan antara sarana dan tujuan 

 

Umurnya 27, Ray bersiap membuka lembaran baru hidupnya. 

Berkeluarga. Dia memenuhi semua syarat untuk membina keluarga 

yang baik. Ray mencintai istrinya, teramat malah. Istrinya juga amat 

mencintainya. pekerjaannya di kontruksi bangunan mencukupi. Dan dia 

pembelajar yang baik. Ray bisa belajar dengan baik bagaimana 
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membuat keluarga mereka menjadi keluarga yang 

menyenangkan.(2012:278) 

 

k. Rasa humor yang filosofis 

 

Aku tidak merokok. Ray tersenyum, menatap tajam. Maaf? Taipan 

itu mengangkat mukanya, menatap wajah tersenyum Ray, sedikit 

bingung. Aku tidak merokok, jadi sebaiknya kau tidak merokok dalam 

ruangan ini. Ray tersenyum, matanya semakin tajam. Taipan itu 

terperangah sepersekian detik. Kabar burung itu benar. Demi dewa 

bumi, pemuda ini benar-benar mengerikan. Ini ruang kerjanya. Lantai 

tertinggi gedung miliknya. Gedung kantor pusat bank swasta terbesar 

di Ibukota. (2012:335) 

 

l. Kreatifitas 

 

Bagaimana cara menarik perhatiannya? Mendesis pelan. Dan 

kalimat itu menjadi mantra. Ray yang terpesona tidak menyadari 

tangan kanannya terjulur menyentuh sisa potongan kaca di pintu 

bangsalyang pecah dan belum sempat di lepas. Kemarin tersenggol 

kereta dorong, memecahkan separuh bagiannya. Tangan Ray justru 

mencengkram ujung-ujungnya yang tajam. Kaget. Mengaduh. 

bagaimana menarik perhatiannya? Lima menit berlalu. Ray sudah 

duduk di dalam bangsal. Dikelilingi anak-anak, tangannya dibalut oleh 

gadis itu. (2012:245) 

 

Kriteria Penilaian: 

Soal no. 1 Nilainya 20 

Soal no. 2 Nilainya 20 

Soal no. 3 Nilainya 20  

Soal no. 4 Nilainya 20 

Soal no. 5 Nilainya 20 

Total :  100 

 

GuruMata Pelajaran,       Kepala Sekolah, 

 

 

NIP.          NIP.  
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