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ABSTRAK 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah struktural novel Cinta 

Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin dan nilai-nilai di dalamnya serta 
kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini juga  bertujuan untuk 
mendeskripsikan struktural dan nilai-nilai dalam novel Cinta bersemi di Seberang 
Tembok karya Bagin dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan dan teknik catat. Pada metode analisis data 
digunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini berupa struktural yang terkandung 
dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin, yaitu: Tema, novel 
ini mengambil tema perjuangan seorang pemuda bernama Yusuf dalam menggapai 
cita-cita dan cintanya. Tokoh dan penokohan, tokoh utama dalam novel ini yaitu 
Yusuf, dan penokohan digamabarkan secara fisik dan fsikis. Latar, novel 
mengambil latar di Medan. Alur yang digunakan novel ini adalah alur campuran 
namun lebih banyak menggunakan alur maju dengan sudut pandang orang ketiga 
serba tahu. Amanat novel ini yaitu tekun dan bersungguh-sungguh dalam 
menggapai cita-cita, tidak melihat seseorang hanya dari masa lalunya, karena bisa 
jadi saat sekarang ini dan seterusnya ia menjadi orang yang baik dan bermanfaat 
bagi banyak orang, tetap berbuat baik pada semua orang meski beda suku, ras, 
agama dan seterusnya, dan berfikir lebih luas dan bijak ketika menghadapi sebuah 
permasalah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut terdiri 
atas nilai religius: Berpuasa, berwudhu, sholat, membaca Alquran, mengucapkan 
Alhamdulillah, beristighfar, bersyahadat, mengingat bahwa Allah penentu segal-
galanya, nilai moral: menghormati orang lain, nilai Sosial: tolong menolong, 
menjalin hubungan baik, nilai budaya: orang-orang Tionghoa di Indonesia 
memiliki tradisi untuk menikah sesama keturunan Tionghoa, dan rasa setia kawan 
sesama orang Tionghoa sangat kuat. Analisis struktural dan nilai-nilai dalam novel 
ini memiliki hubungan dengan pembelajaran sastra di SMA, karena analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini digunakan juga pada analisis materi ajar pada 
silabus KTSP di tingkat SMA kelas XI semester I. Sehingga analisis struktural dan 
nilai-nilai dalam penelitian novel ini dapat digunakan dalam pembelajaran sastra 
di SMA. 

 
Kata kunci: Struktural, nilai-nilai, pembelajaran sastra di SMA. 
 
 



Structural Analysis and Values of  Novel Cinta Bersemi di Seberang 
Tembok by Bagin and its Value Within and its Relation Toward 

Learning of Literature on Senor Hight School 
 

SRI YULIANA 
 

ABSTRACT 
 

The discussion in this research is the structural of novel Cinta Bersemi di Seberang 
Tembok by Bagin and its value within and its relation toward learning of literature 
on senor hight school. This research is also giving at describing structural of novel 
Cinta Bersemi di Seberang Tembok by Bagin and its value within and its relation 
toward learning of literature on senor hight school. Some technique that used in 
this research were gathering data using literature study and taking note technique. 
In data analysis method is used descriptive technique. The result of this study is 
structural contained in Cinta Bersemi di Seberang Tembok by Bagin, there are the 
theme is about struggle of a man named Yusuf in his ambition and love. Figure 
and caracterzation, the man figure is Yusuf, and the caracterzation portrayed 
phisially and pschilogically. setting, setting place in this novel is in Medan. Plot 
that used is mix plot, nevertheless used most progress with third person knoable 
point of view than using regress plot. Message of this novel is persistent and 
earness in attairing ambition, not only look at someone although in different 
ethnic, race, religion etc, and think broader and wiser when fating a problem. for 
futher the ralves continued consist of religion value, fasting, taking hly water, 
praying, reading alquran, saying Alhamdulillah, istighfar, syahadat, remember 
Allah as the Determiner, moral value: respecting other people, social value: 
helping other, making good relationship, cultural value: Tionghoa people in 
Indonesia have strong tradition to marry their descent and they have very strong 
sense of royal friendship. structural analysis and values in this novel have 
relationship toward literature leraning in SMA, because analysis used ini this 
research is also used in material lesson analysis ata KTSP syllabus in SMA grade 
XI Semesetr I. This structural analysis and values in thi novel can be used in 
literature learning in senior hight school. 

 
 
Keywords : structural, values, literature learning in SMA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang di dalamnya terdapat buah 

pikiran dan tanggapan atau respon manusia yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Karena, setiap alur dan permasalahan dalam kehidupan manusia yang 

terdapat dalam karya sastra merupakan cerminan dari kehidupan nyata yang 

dituangkan oleh pengarang ke dalam karya dengan diksi yang dipertimbangkan. 

Hal tersebut menjadikan sastra sebagai media bagi pengarang untuk 

menyampaikan pesan, di samping karya sastra itu sendiri bertujuan untuk 

memberikan hiburan untuk pembaca. 

Selain itu, tidak jarang karya sastra menjadi salah satu sumber inspirasi yang 

dapat mengubah kehidupan pembaca. Ini terkait dengan kandungan karya sastra 

yang merupakan segala bentuk pemikiran dan kegelisahan pengarang yang 

dipengaruhi oleh situasi lingkungan pengarang, seperti : kebudayaan, pendidikan, 

situasi politik, agama, ideologi dan sebagainya. Semuanya tertampung dalam 

karya sastra untuk disajikan dengan rapi kepada pembaca. Harapannya agar 

pembaca memiliki gambaran, mengambil pelajaran dan bisa menjadi pencerah 

dari segala polemik yang ditampilkan dalam karya. E. E. Kellet (dalam 

Aminuddin, 2002:37) mengatakan sastra merupakan bagian dari seni yang 

berusaha menampilkan nilai-nilai keindahan yang bersifat aktual dan imajinatif, 

sehingga mampu memberikan hiburan dan kepuasan rohaniah pembacanya.  
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NovelCinta Bersemi di Seberang Tembokkarya Bagin merupakan karya 

angkatan Balai Pustaka yang mengisahkan tentang perjuangan kehidupan seorang 

pemuda bernama Yusuf yang dimulai dengan latar di Sumatera dengan situasi 

menegangkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Yusuf masih 

kecil, namun sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara dari keluarga Pak Dahlan, 

Yusuf adalah anak yang bertanggung jawab. Ia membantu membawakan barang-

barang yang bisa mereka bawa pada saat mereka terpakasa harus meninggalkan 

rumah mereka karena penyerangan oleh tentara Belanda. Dalam hitungan 

beberapa tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, Yusuf dan keluarganya dan 

masyarakat lain yang senasib dengan keluarga Yusuf, hidup di dalam hutan demi 

keamanan mereka dari serangan tentara Belanda dan kelompok Poh An Tui yang 

tidak lain adalah kelompok orang-orang Tionghoa yang sengaja dibentuk oleh 

Belanda untuk mengadu domba masyarakat pribumi dengan kelompok Tionghoa 

yang menguntungankan pihak Belanda. Situasi penjajahan yang sangat merugikan 

itu, selain meninggalkan tempat tinggalnya secara terpaksa, Yusuf juga terpaksa 

meninggalkan sekolahnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, barulah Yusuf 

kembali melanjutkan sekolahnya meski dalam usia yang lebih diabandingkan 

dengan teman-temannya. Namun itu bukanlah penghalangnya untuk tetap 

menuntut ilmu dan menggapai cita-cita serta kebahagiaan.  

Novel tersebut memiliki penggambaran polemik kehidupan dan dihadirkan 

gambaran sikap yang harus diambil untuk menyikapinya. Hal tersebut merupakan 

nilai-nilai kebaikan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 
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Dari uraian di atas, peneliti sangat tertarik dan menganggap novel “Cinta 

Bersemi di Seberang Tembokkarya Bagin” merupakan salah satu produk sastra 

yang menarik dan masih relevan untuk dianalisis dan sebagai media untuk 

mengambil makna kehidupan, sekaligus untuk memotret permasalahan kehidupan 

yang dapat diatasi dengan sikap hidup yang ada dalam novel tersebut untuk 

diterapkan dalam kehiupan sehari-hari. 

Dalam Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan (KTSP) terdapat materi 

pembelajaran yang membahas tentang sastra, antara lain cerpen, novel dan puisi. 

Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk mencari hubungan peneitian dengan 

pembelajaran sastra di tingkat SMA. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mencoba mengangkat 

novel yangberjudul “Analisis Struktural dan nilai-nilai dalam Novel Cinta 

Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin dan Kaitannya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA”.Sebagai bahan kajian dalam penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah unsur struktural dalam novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembokkarya Bagin? 

2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam novel Cinta Bersemi di 

Seberang Tembok karya Bagin? 

3. Bagaimanakah kaitan hasil analisis novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok karya Bagin dengan pembelajran sastra di SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan unsur struktural dalam novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok karya Bagin. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam novel Cinta Bersemi 

di Seberang Tembok karya Bagin. 

3. Mendeskripsikankaitan hasil analisis novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok karya Bagin dengan pembelajran sastra di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai studi sastra Indonesia, khususnya dengan pendekatan struktural 

sastra untuk mengungkap karya sastra, terutama novel serta mengetahui 

penerapan analaisis struktural dan nilai-niali kehidupan manusia dalam 

novel bagi pembelajaran sastra di SMA. 

2. Manfaat praktis 

a. Peneliti  

Penelitan ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan peneliti dalam mengkaji karya sastra, terutama yang 

berkaitan dengan struktur novel dan dapat mengetahui hubungannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

b. Para pembaca dan penikmat sastra  
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami unsur intrinsik 

dan nilai-nilai dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembokkarya 

Bagin serta dapat mengetahui hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Selanjutnuya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi atau acuan untuk lebih meningkatkan 

kemampuan mengapresiasi karya sastra khususnya novel.  

c. Instansi sekolah  

Dalam bidang pendidikan penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai 

bahan ajar di sekolah-sekolah , khususnya di SMA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang sastra atau pengkajian sastra lebih mendalam masih sangat 

menarik untuk dilkukukan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang 

dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun para pemerhati sastra. Terlebih khusus 

penelitian terhadap novel, sudah banyak dilakukan. 

Penelitian tentang satra yang membahas novel dari segi struktural, sudah 

banyak dilakukan. Namun penelitian yang telah dilakukan lebih banyak 

membahas tentang struktural dan nilai-nilai dalam novel yang diterbitkan pada 

masa sekarang atau karya baru, dan peneliti menemukan masih kurangnya 

penelitian terhadap novel, seperti novel angkatan Balai Pustaka untuk dikaji dan 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Hal inilah yang menjadikan 

peneliti untuk mengkaji novel Cinta Bersemi di Seberang Tembokkarya Bagin.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rosmalanita (2011) dengan judul 

penelitian “Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel 

Merpati Kembar Karya Nuriadi”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam novel  Merpati Kembar Karya Nuriadi serta 

nilai-nilai pendidikan di dalamnya dengan tujuan mendeskripsikan unsur-unsur 

intrinsik dan nilai-nilai pendidikan dalam novel Merpati Kembar Karya Nuriadi. 

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk memahami unsur intrinsik 

dan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Merpati Kembar Karya Nuriadi 

adalah pendekatan struktural dan pendekatan pragmatis. Metode pengumpulan 
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data menggunakan studi kepustakaan dan teknik catat. Kemudian, masalah-

masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dianalisisi dengan 

menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian ini berupa unsur-unsur intrinsik novel 

Merpati Kembar Karya Nuriadi yang meliputi tema, alur atau plot, latar atau 

setting, tokoh dan penokohan dan amanat. Nilai-nilai pendidikan berupa: nilai 

religi, nilai moral, dan nilai sosial. Penelitian tersebut tidak mengkaitkan hasil 

penelitiannya dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Juniati Mariam Ulfa (2013) dengan 

judul penelitian “Analisis Struktural dan Nilai Pendidikan dalam Novel Hafalan 

Sholat Delisa dan Penerapannya Terhadap Pendidikan Karakter di SMA”. 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis struktural dan nilai 

pendidikan novel Hafalan Sholat Delisakarya Tere Liye serta penerapannya 

terhadap pendidikan karakter di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan struktur dan nilai pendidikan karakter di SMA. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas metode pengumpulan 

data menggunakan studi kepustakaan dan teknik catat. Pada metode analisis data, 

digunakatan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, struktur novel 

Hafalan Sholat Delisa: novel ini mengambil tema tentang keikhlasan Delisa 

dalam hafalan sholat  membentuk jiwa dan raga yang kokoh untk menerima 

cobaan hidup; tokoh utama dalam novel ini yaitu Delisa; novel ini mengambil 

latar tempat yakni: di meunasah dan di rumah; latar wakt yang paling menonjol 

dalam novel ini yaitu waktu pagi, siang hari, sore hari dan malam hari; latar 
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suasana yang paling menonjol yaitu suasana sedih dan senang. Novel ini 

menggunakan alur campuran tetapi lebih banyak menggunakan alur maju;dan 

amanat dalam novel ini yaitu sabar sebagai hamba-Nya dan berjuang untuk hidup 

ikhlas serta tabah dalam menjalani cobaan di bumi Alah dan semua musibah yang 

dialami adalah merupkan ujian dari-Nya, Allah tidak akan memberikan cobaan di 

luar batas kemampuan haba-Nya. Selanjutnya nilai pendidikan dalam novel 

Hafalan Sholat Delisa karya Tere Liye yaitu terbagi menjadi tiga yaitu nilai 

pendidikan sosial memberikan tauladan seberapa hebat dan pintarnya seseorang 

pastilah akan tetap membutuhkan bantuan dari orang lain dengan kata lain 

tidakterlepas dari pertolongan orang lain, nilai pendidikan agama senantiasa untuk 

terus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT 

dan bertawakkal kepada-Nya, dan nilai pendidikan moral senantiasa menjaga 

nilai-nilai susila dalam kehidupan dengan menjaga adab dan tata karma serta rasa 

malu. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ikbal (2013) dengan judul penelitian 

“Analisis Struktural dan Nilai Pendidikan dalam Novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburrahman El Shirazy serta Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra 

di Sekolah”juga bertujuan untuk mendeskripsikan structural dan nilai pendidikan 

dalam novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy serta 

implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitian iniberupa 

struktural yang terkandung dalam novelCinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman 

El Shirazy yaitu tema, novel ini mengambil tema tentang perjuangan 

seorangwanita dewasa bernama Zahrana dalam menggapai masa depan yang 
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terbaik baginya, tokoh dan penokohan, tokoh yang paling dominan dalam novel 

ini yaitu Zahrana, sedangkan penokohan yang paling dominan yaitu dengan teknik 

dramatik dalam bentuk cakapan; latar, dominan novel ini mengambil latar tempat 

di Semarang dan Jogjakarta; latar waktu yang paling dominan yaitu waktu pagi 

hari, siang hari dan malam hari; latar suasana yang dominanyaitu suasana sedih 

dan senang; alu, novel ini menggunaan alur campuran tetapi lebih banyak 

menggunakan alur maju; dan amanat dalam novel ini yaitu, terus berjuang dan 

bekerja keras untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Kemudian memasrahkan 

semuanya kepada Allah SWT sang penentu takdir setelah kita benar-benar 

berusaha (berikhtiar) untuk mendapatkannya.  

Berangkat dari hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Analisis Struktural dan Nilai-nilai dalam Novel Cinta Bersemi di 

Seberang Tembok Karya Bagin dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA”. 

2.2.Kajian Teori 

2.2.1 Novel 

A. Pengertian Novel 

Novel berasal dari bahasa Latin novellus. Kata novellus dibentuk dari kata 

novus berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru karena bentuk 

novel adalah bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk karya sastra 

lainnya.  

Kehadiran bentuk novel sebagai salah satu bentuk karya sastra berawal dari 

kesusastraan Inggris pada awal abad ke-18. Timbulnya akibat pengaruh 
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tumbuhnya filsafat yang dikembangkan oleh John Locke (1632-1704) yang 

menekankan pentingnya fakta atau pengalaman dan bahayanya berfikir secara 

fanatik. Pentingnya belajar dari pengalaman merupakan ajaran baru yang 

berkembang pada masa itu. Akibat timbulnya pembaca karya sastra dari kalangan 

para pengusaha, pedagang, serta golongan menengah yang kurang menyukai puisi 

dan drama yang dianggapnya tidak realistis. Mereka memerlukan bacaan yang 

menggambarkan suasana lebih realistis dan masuk akal dari hidup ini. Mereka 

ingin membaca tentang kehidupan orang lain dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya, bukan lagi mengenai pahlawan khayal yang gagah perkasa, atau 

penjahat ulung yang licik, atau kehidupan raja-raja yang penuh pesona yang 

seperti dalam puisi dan drama selama ini.  

Namun pada perkembangan berikutnya hakikat novel diungkapkan oleh 

beberapa pengamat sastra anara lain sebagai berikut: 

a. Novel adalah cerita bentuk prosa yang agak panjang dan meninjau kehidupan 

sehari-hari (Ensiklopedi Amerika). 

b. Novel adalah suatu cerita dengan suatu alur yang cukup panjang mengisi satu 

buku atau lebih, yang menggarap kehidupan manusia yang bersifat imajinatif (The 

Advanced of Current English, 1960:853). 

c. Novel adalah cerita dalam bentuk prosa yang cukup panjang. Panjangnya tidak 

kurang dari 50.000 kata. Mengenai jumlah dalam novel adalah relatif. 

Dari definisi-definisi di atas, Endah (2012:124) memberikan kesimpulan 

bahwa hakikat novel adalah cerita, Karen fungsi novel adalah bercerita. Aspek 

terpenting novel adalah menyampaikan cerita.  
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Aminuddin (2002:66) sendiri memberikan pengertian prosa fiksi, termasuk 

dalam hal ini novel sebagai kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku 

tertentu dengan pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang 

bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Senada 

dengan Nurgiyantoro (2012:2) yang mengatakan prosa dalam pengertian 

kesastraan juga disebut fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita 

khayalan. Hal ini disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2012:2).  

Sebagai sebuah karya yang imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan 

manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Fiksi merupakan hasil dialog , 

kotemplasi dan reaksi pengarang terhadap lingkungan kehidupan. Sehingga fiksi 

menawarkan “model-model” kehidupan sebagaimanan yang diidealkan oleh 

pengarang sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang berunsur 

estetik dominan. Oleh karena itu, bagaimanapun fiksi merupakan sebuah cerita, 

dan karenanya terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan kepada 

pembaca di samping adanya tujuan estetik (Nurgiyantoro, 2012:3). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan novel adalah karangan prosa 

fiksi yang mengandung rangkaian kisah pelakunya dari awal hingga akhir yang 

ditulis secara naratif dan banyak membahas tentang aspek kehidupan manusia 

(tokoh). Novel lebih panjang dalam menceritakan tokohnya dibandingkan dengan 

cerpen. Sehingga dalam novel terdapat banyak konflik dan biasanya terdapat sub 

judul di dalamnya.  
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B. Jenis-jenis Novel 

Banyak sekali Jenis-Jenis novel yang didefinisikan banyak ahli. Namun di sini 

hanya diambil jenis-jenis novel berdasarkan pendapat :  

1. Menurut Muchtar Lubis dalam Tarigan (2011:168-169) cerita novel itu ada 

bermacam-macam, antara lain: 

a) Novel avonuter adalah bentuk novel yang dipusatkan pada seorang lakon 

atau tokoh utama. Ceritanya dimulai dari awal sampai akhir para tokoh 

mengalami rintangan-rintangan dalam mencapai maksudnya. 

b) Novel psikologi merupakan novel yang penuh dengan peristiwa-peristiwa 

kejiwaan para tokoh. 

c) Novel detektif adalah novel yang merupakan cerita pembongkaran 

rekayasa kejahatan untuk menagkap pelakunya dengan cara penyelidikan 

yang tepat dan cermat. 

d) Novel Politik atau novel sosial adalah bentuk cerita tentang kehidupan 

golongan dalam masyarakat dengan segala permasalahannya, misalnya 

antara kaum masyarakat dan buruh dengan kaum kapitalis terjadi 

pemberontakan. 

e) Novel kolektif adalah novel yang menceritakan pelaku secara kompleks 

(menyeluruh) dan segala seluk beluknya. Novel kolektif tidak 

mementingkan individu masyarakat secara kolektif. 
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2. Sedangkan menurut Jakob Sumardjo dan Saini K.M (1986:29), jenis novel 

adalah sebagai berikut: 

a) Novel Percintaan 

Novel percintaan melibatkan peranan tokoh wanita dan pria secara 

seimbang bahkan kadang-kadang peranan wanita lebih dominan. 

b) Novel Petualangan 

Novel petualangan sedikit sekali memasukan peranan wanita. Jika wanita 

di sebut dalam novel ini maka penggambarannnya kurang berkenan. Jenis 

novel ini adalah bacaan pria. Karena tokoh-tokohnya adalah pria, dan 

dengan sendirinya banyak masalah untuk laki-laki yang tidak ada 

hubungannya dengan wanita. 

c) Novel Fantasi 

Novel fantasi bercerita tentang hal-hal yang tidak realistis dan serba tidak 

mungkin dilihat dari pengalaman sehari-hari. Novel jenis ini menggunakan 

karakter yang tidak realistis, setting, dan plot yang juga tidak wajar untuk 

menyampaikan ide-ide penelitinya. 

2.2.2 Analisis Strkutural 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan analisis sebagai penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 

Kemudian definisi selanjutnya juga dikatakan bahwa analisis merupakan 
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penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis berupa karya fiksiberarti menguraikan karya fiksi atas unsur-unsur 

intrinsik karya fiksi tersebut. Ini dijelaskan oleh Nurgiyantoro (2012:30) yang 

menyatakan bahwa ananlisis berupa karya fiksi menyarankan pada pengertian 

mengenai karya itu atas unsur-unsur pembentuknya tersebut yaitu, yang berupa 

unsur-unsur intrinsiknya. 

Secara Etimologis struktur berasal dari kata Structura (Latin) yang berarti 

bentuk, bangunan (kata benda). Kemudian Strukturalisme berasal dari bahasa 

Inggris, structuralism; latin struere (membangun), structura berarti bentuk 

bangunan. Sehingga struktur terbentuk dari sejumlah komponen layaknya 

bangunan, kemudian struktur menjadi bagian utama atau aspek utama dari 

strukturalisme, karena strukturalisme sendiri berkaitan dengan struktur. 

Strukturalisme adalah paham atau kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada 

di dalam dunia ini mempunyai struktur. Sesuatu dikatakan mempunyai struktur 

apabila ia membentuk kesatuan yang utuh, bukan merupakan jumah dari bagian-

bagian semata. Hubungan antarbagian dalam struktur tidak bersifat kuantitatif, 

melainkan kualitatif.Artinya, apabila suatu bagian dihilangkan, keutuhan sesuatu 

itu tidak sekedar berkurang, melainkan menjadi rusak sama sekali (Faruk, 

2012:156).  Begitu juga halnya dengan karya sastra yang memiliki hubungan antar 

unsur-unsurnya dan menjadi satu kesatuan yang utuh. 



15 
 

Berkaitan dengan karya satra sendiri, strukturalisme memberikan perhatian 

terhadap analisis unsur-unsur karya sastra yang memiliki hubungan antara unsur-

unsurnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. (Nurgiyantoro, 2012:36) 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, menurut kaum strukturalisme adalah sebuah 

totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. 

Struktur karya sastra juga menyarankan pada pengertian hubungan antar unsur 

(intrinsik) yang bersifat timbal balik, saling menentukan, saling mempengaruhi, 

yang secara bersama membentuk satu kesatuan yang utuh.Di pihak lain, Abrams 

(dalam Nurgiyantoro, 2012:36) struktur karya sastra dapat diartikan sebagai 

susunan, penegasan dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi 

komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah. 

Analisis struktural karya sastra, yang dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan 

antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-mula diidentifikasi dan 

dideskripsikan, misalnya bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan 

penokohan, latar, sudut pandang dan lain-lain. Setelah dicobajelaskan bagaimana 

fungsi-fungsi masing-masning unsur itu dalam menunjang makna keseluruhanya, 

dan bagaimana hubungan antarunsur itu sehingga secara bersama membentuk 

sebuah totalitas-kemaknaan yang padu. Misalnya, bagaimana hubungan antara 

peristiwa yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan pemplotan yang tak selalu 

kronologis, kaitannya dengan tokoh dan penokohan, dengan latar dan sebagainya. 

Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan 
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secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Nurgiyantoro, 2012:37). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa struktur adalah 

bagian darisuatu susunan atau bangunan dan struktural adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan struktur tersebut,sehingga teori strukturalisme memberikan 

perhatian atau penekanan terhadap analisis unsur-unsur yang ada di dalam karya 

sastra dan segala yang berkaitan dengan hal tersebut. Unsur-unsur tersbeut 

meliputi tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang dan amanat, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Tema 

Istilah tema menurut Scharbach (dalam Aminuddin, 2001:91) berasal dari 

bahasa Latin yang berarti ‘tempat meletakkan suatu perangkat’. Disebut 

demikian karena tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga 

berperanan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya 

fiksi yang diciptakannya. Maka, tema dalam prosa fiksi memiliki kedudukan 

yang sangat penting karena semua elemen dalam prosa fiksi dalam sistem 

operasionalnya akan mengacu dan menunjang pada tema. Tema disebut juga 

sebagai ide sentral suatu cerita. Tema merupakan jiwa cerita dalam karya fiksi 

(Endah, 2012: 119). Selaras dengan pendapat Aminunddin (dalam Endah, 

2012: 119) yang menyatakan bahwa tema adalah ide yang mendasari suatu 

cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak dalam memaparkan karya 

fiksi yang diciptakannya.  
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Sedangkan Hartoko dan Rahmato (dalam Nurgiyantoro, 2012:68) 

mengatakan bahwa tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang 

sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks sebagai struktur perbedaan. 

Tema dalam banyak hal bersifat “mengikat” kehadiran atau ketidakhadiran 

peristiwa atau konflik pada situasi tertentu, termasuk berbagai unsur intrinsik 

yang lain Karena hal-hal tersebut haruslah bersifat mendukung keselasan tema 

yang ingin disampaikan. 

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema adalah ide atau 

gagasan yang menjadi dasar pijakan dan menopang  dalam memaparkan karya 

fiksi. Ini menjadikan eksistensi tema dalam karya fiksi sangatlah penting. 

b. Tokoh dan Penokohan 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012: 165) mengatakan tokoh adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya  naratif atau drama yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. Lebih lanjut dalam bukunya Nurgiyantoro menjelaskan dari kutipan 

tersebut juga dapat diketahui bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas 

pribadinya erat berkaitan dalam penerimaan pembaca. 

Dalam hal ini peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. 

Sehingga dikatakan oleh Aminuddin (2002:79) pelaku yang mengemban 

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu 
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cerita disebut dengan tokoh. Kemudian secara singkat Endah (2012:110) 

mendefinisikan tokoh sebagai para pelaku atau subjek lirik dalam karya fiksi. 

Merujuk pada pemaparan di atas, dapat dikatakan tokoh merupakanorang 

atau pelaku yang ditampilkan dan mengalami peristiwa dalam suatu karya 

fiksi. Tokoh dalam hal ini merupakan hasil rekaan pengarang dalam karya 

fiksi. 

Sedangkan untuk penokohan, Jones (dalam Nurgiyantoro, 2012:165) 

mengatakan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Hal serupa juga juga 

dikatakan oleh Suharianto(1982:20) penokohan ialah pelukisan mengenai 

tokoh cerita baik dalam keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa 

pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat-istiadatnya, dan 

sebagainya.  

Kosasih (2009:34)berpendapat bahwa penokohan adalah cara pengarang 

dalam menggambarkan karakter tokoh. Istilah penokohan lebih luas 

pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab istilah itu sekaligus 

mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana 

penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penokohan adalah cara 

pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh dalam cerita, baik lahirnya 

maupun batin. Ini menjadikan penokohan menjadi sangat penting dalam 

membangun karya sastra (prosa) dari dalamnya atau unsur intrinsik.   
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c. Latar atau Setting 

Abrams (dalam Nurgiantoro, 2012:216) Latar atau setting disebut sebagai 

landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Dikatakan juga latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas.  

Latar atau setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa 

tempat, waktu, maupun peristiwa serta memiliki  fungsi fisikal dan fungsi 

psikologis (Aminuddin, 2002:80). Lebih lanjut Leo Hamalin Frederick R. 

Karel (dalam Aminuddin, 2002:68) menjelaskan bahwa setting dalam karya 

satra berfungsi bukan hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana serta 

benda-benda dalam lingkungan tertentu, melainkan juga dapat berupa suasana 

yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka maupun gaya hidup 

suatu masyarakat dalam menanggapi suatu problem tertentu. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan latar atau setting adalah tempat, 

waktu dan suasana terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Sehingga latar 

dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Latar tempat, yaitu segala sesuatu yang menjelaskan tempat terjadinya 

peristiwa dalam cerita. Misalnya: rumah, sekolah dan lain-lain. 

2. Latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa daam cerita. Misalnya, 

pagi harir, siang hari dan sebagainya.  
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3. Latar suasana, yaitu penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa 

terjadi. Misalnya: suasana menyedihkan, suasana menggembirakan dan 

lain-lain. 

Bagi Nurgiyantoro (2012: 216) latar ini sangat penting dalam memberikan 

pijakan cerita secara konkret dan jelas untuk memberikan kesan realistis 

kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-

sungguh ada dan terjadi.  

d. Alur/Plot 

Endah (2012:112) mengatakan alur adalah rangkaian peristiwa yang 

memiliki hubungan sebab-akibat. Dengan kesimpulan bahwa peristiwa adalah 

unsur utama bagi alur. Hal senada juga diungkapkan oleh Stanton (dalam 

Nurgiyantoro, 2012:112) bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, 

namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. 

Lebih rinci Aminuddin (2002:83) mendefinisikan alur dalam cerpen atau 

dalam karya fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentu oleh 

tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh 

para pelaku dalam suatu cerita. Istilah alur dalam hal ini sama dengan istilah 

plot maupun struktur cerita. Tahapan peristiwa yang berbagai macam.  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, disimpulkan alur/plot adalah 

rangkaian cerita dari awal hingga akhir yang memiliki hubungan sebab akibat. 

Sehingga di dalam alur/plot menekankan adanya hubungan kausalitas. 

Alur/plot berdasarkan kriteria urutan waktu (Nurgiyantoro, 2012:153-15) 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 
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a. Alur maju(progress) yaitu peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat 

kronologis, peristiwa yang pertama diikuti oleh (atau:menyebabkan 

terjadinya) peristiwa-peristiwa yang kemudian. Atau secara runtut 

cerita dimulai dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, pemunculan 

konflik) dan akhir (penyelesaian). 

b. Alur sorot-balik (flash back) yaitu urutan kejadian yang dikisahkan 

tidak bersifat kronologis, cerita tidak dimulai dari tahap awal, 

melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru 

kemudian tahap awal cerita dikisahkan.  

c. Alur campuran  (maju-mundur) adalah alur yang diawali klimaks, 

kemudian melihat lagi masa lampau dan dilanjutkan sampai pada 

penyelesaian yang menceritakan banyak tokoh utama sehingga cerita 

yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh 

yang lain. 

e. Sudut pandang 

Sudut pandang atau point of viewmerupakan cara dan atau pandangan yang 

dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyjikan tokoh, tindakan, 

latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya 

fiksikepada pembaca (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2012:248). Berdasarkan 

hal tersebut, Nurgiyantoro sendiri mengatakan sudut pandang pada hakikatnya 

merupakan strtegi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk 

mengemukakan gagasan dan ceritanya. Oleh sebab itu Nugiyantoro 

(2012:249) juga mengatakan sudut pandang sebagai sesuatu yang 
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menyarankan pada masalah teknis, sarana untuk menyapaikan maksud yang 

lebih besar daripada sudut pandang itu sendiri. Beliau merujuk pada pendapat 

Booth (dalam Nurgiyantoro, 2012:249) yang mengatakan sudut pandang 

merupakan teknik yang dipergunakan pengarang untuk menemukan dan 

menyampaikan makna karya artistiknya, untuk dapat sampai dan berhubungan 

dengan pembaca.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sudut pandang adalah cara 

pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita untuk mengemukakan 

gagasannya dalam cerita. Dalam hal ini, sudut pandang(dalam buku latihan 

soal-soal bahasa Indonesia untuk SMA kelas XI, 2008:51) pada umumnya 

dibedakan sebagai berikt: 

1. Sudut pandang orang pertama (first person point of view) 

Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang 

pertama, ‘aku’, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia 

adalah si ‘aku’ tokoh yang berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya 

sendiri, mengisahkan peristiwa atau tindakan, yang diketahui, dilihat, 

didengar, dialami dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang (tokoh) 

lain kepada pembaca. Jadi, pembaca hanya dapat melihat dan merasakan 

secara terbatas seperti yang dilihat dan dirasakan tokoh si ‘aku’ tersebut. 

Sudut pandang orang pertama masih bisa dibedakan menjadi dua: 

b) ‘Aku’ tokoh utama. Dalam sudut pandang teknik ini, si ‘aku’ 

mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, 
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baik yang bersifat batiniyah, dalam diri sendiri, maupun fisik, dan 

hubungannya dengan sesuatu yang di luar dirinya. Si ‘aku’ menjadi 

fokus pusat kesadaran, pusat cerita. Segala sesuatu yang di luar diri si 

‘aku’, peristiwa, tindakan, dan orang, diceritakan hanya jika 

berhubungan dengan dirinya, di samping memiliki kebebasan untuk 

memilih masalah-masalah yang akan diceritakan. Dalam cerita yang 

demikian, si ‘aku’ menjadi tokoh utama (first person central). 

c) ‘Aku’ tokoh tambahan. Dalam sudut pandang ini, tokoh ‘aku’ muncul 

bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan (first 

pesonal peripheral). Tokoh ‘aku’ hadir untuk membawakan cerita 

kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan itu 

kemudian ”dibiarkan” untuk mengisahkan sendiri berbagai 

pengalamannya. Tokoh cerita yang dibiarkan berkisah sendiri itulah 

yang kemudian menjadi tokoh utama, sebab dialah yang lebih banyak 

tampil, membawakan berbagai peristiwa, tindakan, dan berhubungan 

dengan tokoh-tokoh lain. Setelah cerita tokoh utama habis, si ‘aku’ 

tambahan tampil kembali, dan dialah kini yang berkisah. Dengan 

demikian si ‘aku’ hanya tampil sebagai saksi saja. Saksi terhadap 

berlangsungnya cerita yang ditokohi oleh orang lain. Si ‘aku’ pada 

umumnya tampil sebagai pengantar dan penutup cerita. 

2. Sudut pandang orang ketiga (third person point of view) 
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Dalam cerita yang menpergunakan sudut pandang orang ketiga, ‘dia’, 

narator adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan 

tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya: ia, dia, 

mereka. Nama-nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus 

menerus disebut, dan sebagai variasi dipergunakan kata ganti. 

Sudut pandang ‘dia’ dapat dibedakan ke dalam dua golongan berdasarkan 

tingkat kebebasan dan keterikatan pengarang terhadap bahan ceritanya: 

b) ‘Dia’ mahatahu. Dalam sudut pandang ini, narator dapat menceritakan 

apa saja hal-hal yang menyangkut tokoh ‘dia’ tersebut. Narator 

mengetahui segalanya, ia bersifat mahatahu (omniscient). Ia 

mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan, 

termasuk motivasi yang melatarbelakanginya. Ia bebas bergerak dan 

menceritakan apa saja dalam lingkup waktu dan tempat cerita, 

berpindah-pindah dari tokoh ‘dia’ yang satu ke ‘dia’ yang lain, 

menceritakan atau sebaliknya ”menyembunyikan” ucapan dan 

tindakan tokoh, bahkan juga yang hanya berupa pikiran, perasaan, 

pandangan, dan motivasi tokoh secara jelas, seperti halnya ucapan dan 

tindakan nyata. 

c) ‘Dia’ terbatas (‘dia’ sebagai pengamat). Dalam sudut pandang ini, 

pengarang mempergunakan orang ketiga sebagai pencerita yang 

terbatas hak berceritanya, terbatas pengetahuannya (hanya 

menceritakan apa yang dilihatnya saja). 
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f. Amanat  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan seseorang kepada orang 

lain. Jika dikaitkan dengan karya sastra, tentu saja menjadikan amanat sebagai 

pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada orang lain, khususnya para 

pembaca. Ini sesuai dengan yang dikatakan Nurlailah (dalam sulhan, 2011:28) 

amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah karya 

satra. 

2.2.3 Nilai 

A. Perngertian nilai 

Pengertian nilai (dalam bahasa Inggris disebut value) berarti harga, 

penghargaan, atau tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada 

sebuah objek. Objek yang dimaksud adalah berbentuk benda, barang, keadaan, 

perbuatan, atau perilaku.  

Istilah nilai (value) menurut kamus Poerwodarmintodiartikan sebagai berikut: 

a. Harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas. 

b. Harga sesuatu, misalnya orang. 

c. Angka, skor. 

d. Kadar, mutu. 

e. Sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. 

Dalam penelitian ini, yang akan dipaparkan dalam analisis nilai-nilai dalam 

novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin mengacu kepada nilai yang 

diartikan sebagai sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. 
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Beberapa pendapat tentang pengertian nilai dapat diuraikan sebagai berikut: 

a Menurut Bambang Daroeso, nilai adalah suatu kualitas atau pengahargaan 

terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. 

b Menurut Darji Darmodiharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang 

bermanfaat bagi manusia baik lahir ataupun batin. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

dianggap baik dan penting yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia dan 

memiliki manfaat bagi manusia. 

B. Ciri-ciri nilai 

Terkait dengan nilai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan penting yang 

menjadi dasar penentu tingkah laku manusia dan memiliki manfaat bagi manusia, 

maka nilai adalah sesuatu yang abstrak, sehingga nilai hanya bisa dipikirkan, 

dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, 

dan hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai juga berati menimbang atau 

membandingkan, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan. 

Dalam kehidupan manusia, nilai juga dijadikan landasan, alasan, atau 

motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai 

dapat dijuga diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. 
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Pernyataan di atas berdasarkan pada pendapat Bambang Daroeso tentang ciri-

ciri nilai yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Suatu realitas yang abstrak (tidak dapat di tangkap melalui panca indra. Tetapi 

ada). 

Nilai itu ada atau riil dalam kehidupan manusia. Misalnya, manusia mengakui 

adanya keindahan. Akan tetapi, keindahan sebagai nilai adalah abstrak (tidak 

dapat diindra). Yang dapat diindra adalah objek yang memiliki nilai keindahan 

itu. Misalnya, lukisan atau pemandangan. 

b. Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan). 

Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan (das solen) oleh manusia. Nilai 

merupakan sesuatu yang baik dicitakan manusia. Contohnya, semua manusia 

mengharapkan keadilan. 

c. Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motivator). 

Nilai menjadikan manusia terdrong untuk melakukan tindakan agar harapan 

yang terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia seagai 

mendorong amnusia berbuat. Misalnya, siswa berharap akan kepandaian. 

Maka siswa melakukan berbagai kegiatan agar pandai. Kegiatan manusia pada 

dasarnya digerakkan atau didorong oleh nilai. 
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C. Nilai-nilai dalam karya sastra (novel) 

Menurut Atar (2012:35) unsur-unsur pembangun novel (cerita fiksi) dibagi 

atas dua bagian yaitu: (1) struktur luar (unsur ekstrinsik) dan (2) struktur dalam 

(unsur instrinsik). Struktur luar (unsur ekstrinsik) adalah segala macam unsur 

yang ada di luar suatu karya sastra ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra 

tersebut, misalnya : faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, faktor politik, 

faktor keagamaan, dan faktor tata nilai yang dianut masyarakat. Sehingga dalam 

hal ini peneliti menganalisis nilai-nilai berdasarkan nilai didaktik atau dari segi 

nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok 

karya Bagin. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu: 

a. Nilai religius 

Kehadiran unsur religius dan keagamaan dalam sastra adalah setua 

keberadaan sastra itu sendiri. Bahkan, sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat 

religius. Istilah religius membawa konotasi pada makna agama. Religius dan 

agama memang erat berkaitan, berdampingan, bahkan dapat melebur dalam 

kesatuan, namun sebenarnya keduanya menyaran pada makna yang berbeda.  

Agama lebih menunjukkan kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan 

dengan hukum-hukum yang resmi. Religiusitas, di pihak lain, melihat aspek 

yang di lubuk hati, riak getaran nurani pribadi, totalitas kedalam  pribadi 

manusia. Dengan demikian, religius bersifat mengatasi, lebih dalam, dan lebih 

luas dari agama yang tampak, formal dan resmi (Mangunwijaya dalam 

Nurgiyantoro, 2012:326-327). 
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Terkait hal tersebut,Notonegoro, yang mengatakan bahwa nilai religius 

(ketuhanan) bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia.Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, nilai religius adalah nilai yang lebih pada hati 

nurani manusia itu sendiri berupa nilai kerohanian tertinggi yang mutlak serta 

bersumber pada keyakinan atau kepercayaan manusia. 

Nilai religius dalam penelitian ini mengacu kepada aspek agama, yaitu 

agama islam. Menurut Drajat (1964:260) mengemukakan bahwa sumber nilai 

Islam dapat dibagi dalam dua kelompok , yaitu: nilai Illahi (Alqur’an dan 

hadist), dan nilai dunia (pemikiran dan adat istiadat). Sedangkan jika merujuk 

kepada nilai-nilai religius agama Islam, maka ada tiga hal utama di dalamnya 

yang menjadi muara dari seluruh ajaran Islam, yaitu:  

a. Nilai aqidah, yaitu nilai yang mendasar dalam Islam yang berkenaan 

dengan keyakinan yang terletak di hati. 

b. Nilai syari’ah, yaitu ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan dan 

tindak-tanduk manusia. Secara garis besar syari’at menghimpun urusan-

urusan ritual ibadah dan semua pola hubungan manusia baik itu dengan 

dirinya sendiri, sesama maupun lingkungannya. 

c. Nilai akhlak, yaitu sifat manusia (baik ataupun buruk) yang akan muncul 

pengaruhnya dalam kehidupannya.  

Sehingga pemaparan nilai religius dalam novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok Karya Bagin mengacu kepada tigal halpokok di atas yang 

digambarkan melalui tokoh-tokoh dalam novel tersebut.  

 



30 
 

b. Nilai moral 

Secara umum moral menyaran pada pengertian (ajaran tentang) baik buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya; 

akhlak, budi pekerti, susila (KBBI, 1994). Istilah “bermoral”, misalnya: tokoh 

bermoral tinggi, berarti mempunyai pertimbangan baik dan buruk. 

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup 

pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan 

hal itulah yang ingin disampaikannya kepada pembaca. Moral dalam cerita 

menurut Kenny (1966:89), biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang 

berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat 

diambil (dan ditafsirkan) lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Ia 

merupakan “petunjuk” yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti sikap, 

tingkah laku, dan sopan santun dalam pergaulan. Ia bersifat praktis sebab 

“petunjuk” itu dapat ditampilkan atau ditemmukan modelnya, dalam 

kehidupan nyata, sebagaimana model yang ditampilkan dalam cerita itu leawat 

sikap dan tingkah laku tokoh-tokohnya(Nurgiyantoro, 2012:321). 

Moral dalam karya sastra, atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat 

sastra, selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian, jika dalam 

sebuah karya ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh yang kurang 

terpuji, baik mereka berlaku sebagai tokoh antagonis maupun protagonist, 

tidaklah berarti bahwa pengarang menyarankan pembaca untuk bersikap dan 

bertindak secara demikian. Sikap dan tingkah laku tokoh tersebut hanyalah 
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model, model yang kurang baik, yang sengaja ditampilkan justru agar tidak 

diikuti, atau minimal tidak dicenderungi, oleh pembaca. Pembaca diharapkan 

dapat mengambil hikmah sendiri dari cerita tentang tokoh “jahat” itu. Esistensi 

sesuatu yang baik, biasanya, justru akan lebih mencolok jika dikonfrontasikan 

dengan sebaliknya (Nurgiyantoro, 2012:322). 

 Sehingga, yang dimaksud nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan 

budi pekerti, baik dan buruk tingkah laku manusia yang menyangkut adab, 

sopan santun dan tata karma yang berlaku dalam masyarakat tertentu atau 

ajaran tertentu. 

c. Nilai sosial 

Sosial ialah kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan masyarakat 

dan kemasyarakatan (www.wikipedia.com). Maka nilai sosial dikatakan 

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dalam kehidupan masyarakat 

sebagai makhluk sosial. misalnya, seperti: saling memberi, saling menolong 

dan sebagainya. Sehingga nilai sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Merupakan hasil interaksi sosial antar anggota masyarakat. 

b) Bisa dipertukarkan kepada individu atau kelompok. 

c) Terbentuk melalui proses belajar. 

d) Bervariasi antar masyarakat yang berbeda. 

e) Bisa berbeda pengaruhnya terhadap setiap individu dalam masyarakat. 

f) Bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap perkembangan pribadi 

seseorang. 

g) Berisi anggapan-anggapan dari berbagai objek di dalam masyarakat. 
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d. Nilai Budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (www.wikipedia.com). 

Selain itu, dikatakan juga kata kebudayaan berasal dari kata budh dalam 

bahasa Sansekerta yang berarti akal, kemudian menjadi kata budhi (tunggal) 

atau budhaya (majemuk), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil 

pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 

kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan 

unsure rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau 

ikhtiar sebagai unsure jasmani sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil 

dari akal dan ikhtiar manusia. 

Kebudayaan=cultuur (bahasa belanda)=culture (bahasa inggris)=tsaqafah 

(bahasa arab), berasal dari perkataan latin : “colere” yang artinya mengolah, 

mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah 

atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya 

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Namun dalam 

disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu diartikan sama, 

yaitu budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi.  

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1987: 5; 1990: 186-187) membagi 

kebudayaan ke dalam tiga wilayah atau wujud:  
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a. Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, nilai-nilai, norma, dan 

bermacam aturan; 

b. Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan manusia yang 

memiliki pola khas; dan  

c. kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Hal tersebut 

berangkat dari  gagasan J.J. Honigmann yang kecenderungannya sama  

dalam melihat kebudayaan sebagai produk yang muncul dalam tiga 

bentuk, yakni sebagai sistem gagasan atau ide, sistem tingkah laku, dan 

bentuk-bentuk produk fisik budaya. 

2.2.4 Pembelajaran Sastra di SMA 

a. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik (Wikipedia.com). 

Lebih singkat lagi, Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, 

Bab I Pasal Ayat 20). 

Adapunmenurut Diniyati (dalam Istiqomah, 2010:21), pembelajaran adalah 

proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah (kognitif, afektif, dan 
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psikomotorik) tertuju pada bahan belajar tertentu. Dengan ranah kognitif siswa 

dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dapat menerapakan melalui analisis, 

sintetis, evaluasi, menentukan sikap, mengorganisasi dan membentuk pola hidup. 

Dengan ranah psikomotorik siswa dapat mempersepsi bersiap diri, membuat 

gerakan-gerakan sederhana maupun kompleks. 

Jadi, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik terhadap 

peserta didik sehingga terjadi interaksi dengan harapan adanya perubahan tingkah 

laku atau pengetahuan baru bagi peserta didik dari hasil belajar (interaksi) yang 

dilakukan. Dalam pembelajaran pendidik mengaktualisasikan ranah-ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik. 

b. Tujuan pembelajaran sastra SMA 

Pengajaran sastra memiliki tiga aspek yang menjadi tujuan pengajarannya, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya memiliki perbedaan, namun 

saling berkaitan. Adapun tujuan penyajian sastra dalam dunia pendidikan adalah 

untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Karya sastra yang 

dijadikan sebagai materi diharapkan mengandung nilai-nilai yang dapat 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, proses ini diusahakan 

dapat memungkinkan siswa memperoleh nilai-nilai tersebut dan menerapkannya 

dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan tiga ranah tujuan belajar sangat terkenal, 

yaitu Taksonomi Bloom yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Ranah kognitif ini berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku yang 

meliputi kemampuan ingatan dan pengembangan kemampuan pemahaman 

pengetahuan serta melibatkan kemampuan dalam mengorganisasi potensi 
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berpikir untuk dapat mengolah stimulus sehingga dapat memecahkan 

permasalahan yang diwujudkan dalam hasil belajar. 

b) Ranah afektif berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku secara 

psikologi yang  meliputi perubahan sikap, emosi, dan nilai-tingkah laku itu 

sendiri yang diwujudkan dalam perasaan. 

c) Ranah psikomotorik berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku 

pada ranah kognitif, hanya saja kemampuan kognitifnya lebih tinggi, 

karena kemampuan yang dimiliki tidak hanya mengorganisasikan berbagai 

stimulant menjadi pola yang bermakna berupa keterampilan dalam 

memecahkan permasalahan. 

c. Batasan pembelajaran sastra di SMA 

Batasan pembelajaran sastra prosa fiksi di sekolah dapat dilihat dari 

kegiatan pembelajaran si sekolah yang meliputi 1) membaca novel indonesia 

dan terjemahan, 2) menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik novel 

Indonesia dan terjemahan, 3) membandingakn unsur-unsur ekstrinsik dan 

intrinsik novel Indonesia dengan terjemahan. Batasan-batasan tersebut sesuai 

denga kurikulum yang digunakan, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  

d. Fungsi pembelajaran sastra di SMA 

Rahmanto (dalam Umiyana, 2013:32), selain memiliki tujuan, 

pembelajaran sastra juga memeiliki fungsi pembelajaran sastra dalam 

membantu pendidikan secara utuh yaitu membantu keterampilan berbahasa, 
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meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan 

menunjang pembentuk watak. 

1. Membantu keterampilan berbahasa 

Terdapat empat eterampilan berbahsa, yaitu: membaca, menyimak, menulis 

dan berbicara. Pada proses pembelajaran tersebut, siswa dapat meningkatkan 

kemampuannya melalui kegiatan bersastra. Misalnya keterampilan membaca 

siswa, membaca puisi atau prosa dan seterusnya.  

2. Meningkatkan pengetahuan budaya 

Pengajaran sastra jika dilaksanakan dengan bijaksana, dapat mengantar siswa 

berkenalan dengan budaya, karakter suatu hal tertentu. Pemahaman budaya 

berperan untuk menumbuhkan rasa bangga, rasa percaya diri dan rasa ikut 

memiliki.  

3. Mengembangkan cipta rasa 

Siswa butuh diarahkan agar siswa menyadari potensinya. Dalam hal 

pengajaran sastra, kecakapan yang perlu dikembangkan adalah kecakapan 

yang bersifat indera, bersifat penalaran, yang bersifat objektif dan dan bersifat 

sosial, serta ditambah lagi dengan sifat religious. Pengajaran sastra yang 

dilakukan secara benar akan dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan 

tersebut dapat mengembangkankecakapan-kecakapan tersebut lebih banyak 

dibandingkan mata pelajaran lain. 

e. Bahan ajar sastra di SMA 

Dalam kurikulum terdapat materi pembelajaran sastra khususnya novel, pada 

Standar Kompetensi: Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 
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terjemahan dengan Kompetensi Dasar: Menentukan unsur-unsur intrinsik. Di 

dalamnya terdapat indicator pencapaian, berupa: 

- Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, penokohan, 

sudut pandang, latar dan amanat) novel Indonesia/terjemahan.  

- Menganalisis unsur-unsur intrinsik (nilai religious, moral, sosial dan budaya) 

novel Indonesia/terjemahan.  

- Membandingkan unsur-unsur intrinsik dan ektrinsik novel Indonesia dengan 

novel terjemahan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Atar(2012:11) 

penelitian kualitatif yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-

angka, tetapi yang diutamakan adalah kedalaman penghayatan terhadap interaksi 

antarkonsep yang sedang dikaji seara empiris. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci 

bahwa metode kualitatif pada dasarnya sama dengan metode hermeneutika. 

Artinya, baik metode hermeneutika, kualitatif, dan analisis isi secara keseluruhan 

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. 

Dalam ilmu sastra sumber data berupa karya, naskah, data penelitiannya berupa 

kata-kata, kalimat dan wacana (Ratna, 2012:46-47).  

Dari pendapat tersebut, dikatakan metode kualitatif secara keseluruhan 

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. 

Oleh sebab itu, penelitian kualitatif tersebut dipergunakan untuk memeperoleh 

deskripsi tentang unsur struktural dan nilai-nilai dalam novel “Cinta Bersemi di 

Seberang Tembok” karya Bagin. 

3.2.Deskripsi Sasaran 

Deskripsi sasaran yakni novel Cinta Bersemi di Seberang Tembokkarya Bagin. 

Adapaun identitas novel tersebut sebagai berikut: 

Judul    : Cinta Bersemi di Seberang Tembok. 

Pengarang   : Bagin 
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Penerbit   : Balai Pustaka 

Kota terbit   : Jakarta 

Tahun terbit   : 2001 

Jumlah halman cerita  : 143 Halaman. 

Jumlah bab   : 14 bab 

Jenis buku   : Cetakan ke-VIII 

Kulit muka : Seorang gadis mengenakan tas di pundak kirinya 
dan buku di tangan kanannya. Di sisi lain 
digambarkan dua orang laki-laki yang yang 
berhadapan. 

Warna sampul   : Orange 

Disain sampul   : M.S. Suranto 

3.3.Data dan Sumber Data 

1. Data 

Arikunto (2006:118) mengatakan data adalah hasil pencatatan penelitian, 

baik berupa fakta ataupun angka. Kemudian lebih khusus oleh Ratna 

(2012:47) dikatakan bahwa data penelitian itu sebagai data formal adalah 

kata-kata, kalimat dan wacana. Sehingga wujud data dalam penelitian ini 

berupa struktural dan nilai-nilai dalam novel CintaBersemi di Seberang 

Tembok Karya Bagin yang disusun dalam bentuk kata-kata, frase, kalimat, 

dan wacana yang terdapat dalam novel tersebut. 

2. Sumber data 

Arikunto (2006: 129) mengatakan, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 
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Ratna(2012:39) dalam hal ini mengatakan bahwa sumber data berupa 

naskah yang rinciannya sebagai berikut: 

a. Sumber data primer: merupakan sumber data uatama. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah novel Cinta Bresemi di Seberang 

Tembok karya Bagin cetaka ke-VIII sebanyak 143 hal 14 bab. 

b. Sumber data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang digunakan untuk menunjang atau sebagai bahan acuan 

penelitian terhadap novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya 

Bagin. 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penelitian untuk 

memperoleh data. Kemudian kegiatan mengumpulkan data merupakan kegiatan 

mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode tertentu (Arikunto, 2006: 

149). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan 

dan metode teknik catat. 

1. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik menghimpun informasi yang relevan 

dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Nazir (2013:79-91) 

mendefinisikan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan secara tekun dengan menelusuri literatur 

seperti buku-buku, laporan-laporan dan beberapa sumber bacaan lainnya 

yang bisa disajikan sebagai referensi dalam pemecahan masalah penelitian. 
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Selanjutnya, berdasarkan masalah yang dipilih, peneliti bertugas menggali 

teori-teori yang telah berkembang dalam ilmu yang berkepentingan, 

mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam 

mengumpulkan data, menganalisis data dan seterusnya untuk memperoleh 

orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih. Dalam studi 

kepustakaan, sumber-sumber bacaannya berupa: buku teks, jurnal, 

yearbook, annual review dan sumber-sumber lainnya yang relevan.  

Metode ini diterapkan untuk mempelajari sasaran dan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini 

dengan sumber-sumber kepustakaan yang telah disebutkan sebelumnya. 

Salah satunya dengan membaca teks novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok Karya Bagin secara keseluruhan. 

2. Teknik catat 

Teknik catat yaitu mencatat data yang dapat diperoleh dari informan pada 

kartu data (Mahsun, 2007:131). Sedangkan dalam hal ini tekniktersebut 

digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-data yang 

berupa kata-kata yang membahas masalah nilai-nilai dalam novel 

kemudian melakukan pembacaan yang menyeluruh. 

3.5.Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan seperangkat cara untuk mengolah data yang 

ada. Fungsinya bukan untuk mengumpulkan data, melainkan untuk mencari 

hubungan antardata.  
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Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Kemudian definisi selanjutnya juga 

dikatakan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan(KBBI, 

1997). 

Sedangkan Wadarminto (dalam Sulhan, 2011:10) menyatakan bahwa analisis 

berarti menyelididki suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.Selain itu, meurut 

Sujiman dalam Emiliawati (2010:7) analisis berarti penguraian (karya sastra) atas 

unsur-unsurnya, dengan tujuan memahami pertalian antar unsur-unsur tersebut. 

 Analisis merupakan uraian unrur-unsur pembangun karya sastra yang 

memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud 

analisis dalam penelitian ini adalah kegiatan menguraikan unsur-unsur karya satra 

yang bulat dan utuh yang menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai totalitas yang 

berstruktur dan bermakna untuk meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra 

itu sendiri.  

 Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu bekas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 
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deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 2012:43). Maka metode ini bersifat menguraikan 

dan memberikan pemahaman serta penjelasan secukupnya. Penelitian deskriptif 

juga selalu menyajikan data yang analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak 

berupa angka-angka atau koefisisen tentang hubungan-hubungan antar variabel 

karena data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan berupa angka-angka.  

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan langkah-langkah dalam 

penganalisisan data dilakukan sebagai berikut: 

1. Membaca novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin untuk 

memahami isi novel tersebutsecara berulang-ulang dan cermat. 

2. Menentukan data yang berkaitan dengan unsur struktural dan nilai dalam 

novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin. 

3. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan unsurstruktural dan nilai-

nilai dalam novelCinta Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin. 

4. Menganalisis unsur struktural novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok 

Karya Bagin. 

5. Menganalisis nilai-nilaipendidikan dalam novel Cinta Bersemi di 

Seberang Tembok Karya Bagin. 

6. Mengaitkan analisis unsurstruktural dan nilai-nilai dalam novel Cinta 

Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin terhadap pembelajaran sastra di 

SMA. 

7. Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Struktural Novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya 

Bagin 

4.1.1 Tema 

Novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin merupakan jenis novel 

avonuter, yaitu novel yang dipusatkan pada seorang lakon atau tokoh utama. 

dalam klasifikasi lainnya, dikatakan juga sebagai novel percintaan karena 

melibatkan peranan tokoh wanita dan pria.  

Tema yang merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar pijakan cerita dan 

menjadi penopang dalam memaparkan  cerita, menjadi salah satu unsur instrinsik 

novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin. Novel tersebut 

mengandung temaperjuangan seorang pemuda bernama Yusuf dalam menggapai 

cita-cita dan cintanya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:  

Perjuangan Yusuf dalam menggapai cita-citanya ditunjukkan dengan sikap atau 

keputusan yang diambil Yusuf dalam menekuni proyek penelitiannya untuk 

kepentingan studi. Hal tersebut dilakukan dengan banyak berdiskusi bersama 

rekan-rekan mahasiswa dan juga membaca literature dari perpustakaan. 

Yusuf merasa sudah waktunya meningkatkan penelitian pada ilmu. Untuk 
itu sebaiknyalah bila ia lebih banyak bergulat di perguruan tinggi, bersama 
rekan-rekannya sarjana, mahasiswa dan perpustakaan. Keputusan hati ini 
mengantar Yusuf mengajukan permohonan kepada rektor IKIP untuk dapat 
mengajar di IKIP. Tentu saja dengan akibat sampingan bahwa, ia harus 
berhenti mengajar di SMA Su Tung. Begitu kuat Yusuf mengumuli ilmu, 
karena hasratnya untuk mengungkapkan sejarah kebudayaan Melayu. 
Mungkin karena alasan itu, atau boleh jadi IKIP memerlukan tambahan dosen, 
permintaan Yusuf diterima. Ia ditugaskan memberi kuliah mengenai data 
pelajaran antropologi budaya.  
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Betapa bahagianya Yusuf mendapat kepercayaan dari rektor untuk 
memberi pelajaran antropologi budaya, materi yang akan banyak sangkut-
pautnya dengan proyek yang ingin digarapnya. Sebagai sasaran lapangan, 
Yusuf telah menentukan dua buah kota kecil untuk menghimpun dta. 
Labuhan, yakni sebuah kota kecamatan yang telah ada ratusan tahun sebelum 
kota Medan berdiri, terdapat di pantai dekat Belawan. Kota kedua yaitu Deli 
Tua, juga kota kecamatan, yang menurut legende pernah menjadi asal usul 
Putri Hijau. Deli Tua berada di kaki Bukit Barisan, kira-kira 20 KM lurus 
sebelah timur Gunung Sibayak. 

Beberapa mahasiswa membantu Yusuf dalam proyek ilmiah ini, untuk 
mengumpulkan data lapangan…(Halaman 84). 

Kesibukan menerjuni proyek lapangan dan riset perpustakaan, menyita 
waktu Yusuf dan ia amat bersemangat meneruskan pekerjaan ini… (Halaman 
85). 

Disertasi yang setebal seratus halaman itu diucapkannya dengan suara 
lantang selama dua jam lebih. Para mahasiswa dan beberapa dosen yang hadir, 
terpukau mendengar uraian ilmiah yang dianggap lain daripada yang lain. 
Setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan jelas terperinci oleh Yusuf 
disertai bahan-bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang 
bertanya-tanya, tatkala rektor menyatakan Yusuf lulus dengan amat 
memuaskan dan sejak itu berhak memakai gelar ahli Doktor. (Halaman 118). 

Kembali ia merenungkan jalan hidupnya, bahwa ia terlambat tiga tahun 
tidak sekolah karena dulu mengungsi; tetapi hal itu bukanlah menghambat 
drinya untuk mengejar ilmu secara formal. Ia mengakui bahwa memperoleh 
gelar sarjana ahli pada usia tiga puluh empat tahun adalah relatif muda 
dibandingkan dengan beberapa sarjana ahli lainnya yang rata-rata berumur di 
atas empat puluhan. (Halaman 119) 

 
Kutipan di atas menunjukkan perjuangan Yusuf dalam mengejar cita-citanya 

pada bidang akademiknya sejak awal sampai akhir, sehingga ia mendapatkan 

gelar Doktor muda. Semua proses ia jalankan dengan penuh semangat dan 

ketekunan yang sungguh-sungguh. Meskipun pada awalnya  ia terhitung sebagai 

siswa yang terlambat memasuki SMP sehingga ia menjadi olokan oleh sebagian 

temannya. Namun semua itu sudah terbayar oleh hasil dari kerja kerasnya dalam 

mendalami dan menekuni ilmu pengetahuan.  

Demikian pula yang menunjukkan perjuangan Yusuf dalam mendapatkan 

cintanya yang tergambar ketika Yusuf berhadapan dengan Ceng Bie dan 
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menegaskan bahwa dia sangat mencintai dan menginginkan Lian Min walau 

keluarganya dan keluarga Lian Min menentang hubungannya dengan Lian Min. 

Hal tersebut tercermin pada kutipan berikut: 

Semakin banyak rintangan untuk memperistrikan Lian Min, semakin 
meningkat tekadnya untuk menjadikan Lian Min sebagai istrinya. Dan kini 
ia sadar betapa hatinya begitu terikat kepada cintanya kepada gadis yang 
orang Tionghoa itu.  
 “Sekarang aku mau tanya dengan sungguh-sungguh. Kalian berdua 
bagaimana?” Ceng Bie menguji sikap kedua remaja yang di hadapannya itu. 
Ia sendiri membiarkan pembantunya melayani tamu-tamu di restoran. 
 “Maksud Ceng Bie apa?” tanya Yusuf. 
 “Apa betul-betul saling mencintai? Dan mau sehidup semati?” tanya Ceng 
Bie melanjutkan pertanyaannya yang minta kepastian.  

“Tidak ada pilihan ain,” jawab Yusuf dengan nada tenang. 
“Lian, bagaimana?” tanya Ceng Bie sambil menatap Lian Min.   

 Gadis itu tidak mengeluarkan suara, hanya kepalanya mengangguk. Tapi 
Ceng Bie memahami kebiasaan gadis sebangsanya, anggukan itu 
mencerminkan segala-galanya.  
 “Kalau begitu, teruskan saja. Hadapi semua rintangan. Tapi kalian harus 
tetap menjaga batas-bats kesopanan timur’” nasihat Ceng Bie. (halaman 80). 
 
 “begini saja Mei Lin. Bilang, aku tetap cinta kepadanya. Dan aku tidak 
akan kawin, sebelum tahu ia kawin dengan orang lain. Itu saja pesanku,” 
Yusuf yakin bahwa pesan itu akan membesarkan hati Lian Min. (halaman 
87).  
 
 “Tapi sya ingin ada kepastian. Bagaimnana kalau Ko Mei Lin dan Ceng 
Bie bertindak atas nama sya melamar Lian Min?” pinta Yusuf, agar sahabat 
lamanya itu bersediamenjadi telangkai.  
 “Tampaknya keluarga Ko Kian Beng akan tetap bertahan,” begitu 
keterangan Ko Mei Lin menerangkan kepada Yusuf, bagaimana sikap 
terakhir orang tua Lian Min Atas hubungan mereka. (Halaman 97). 

 

 Kutipan di atas merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh Yusuf 

untuk mendapatkan cintanya. Cinta Yusuf kepada Lian Min sangatlah besar. 

Bahkan Yusuf tidak akan kawin sebelum ia melihat Lian Min kawin dengan 

orang lain. Ini ia katakana ketika ia tidak pernah lagi bertemu dengan Lian 

Min dalam watu yang cukup lama. Lewat Ceng Bie dan istrinyalah ia 
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berkominikasi dengan Lian Min. Cinta keduanya terhalang karena dasar 

bahwa Yusuf adalah anak pribumi yang ditentang oleh ibunya untuk memiliki 

hubungan dengan orang keturunan Tionghoa. Terlebih orang Tionghoa 

tersebut adalah orang non muslim yang makan babi. sedangkan Lian Min 

adalah anak keturunan Tionghoa perantauan di Indonesia. Keluarga Lian Min, 

bahkan kelompok Tionghoa perantauan sangat menentang jika ada pernikahan 

antara keturunan Tionghoa dengan orang pribumi. Dalam kebudayaan mereka, 

ketika ada keluarga Tionghoa memiliki keturunan menikah dengan orang 

pribumi Indonesia maka keluarga tersebut akan dikucilkan.  

Dari keseluruhan kutipan di atas, kehidupan Yusuf selain bersungguh-

sungguh dengan cita-citanya, ia juga teguh dengan cintanya kepada Lian Min. 

Sehingga selain bahagia karena gelar Doktor muda yang Yusuf dapatkan, ia 

juga bahagia karena dapat menikah dengan Lian Min dan menjadi muallaf 

serta mendapat restu dari keluarganya dan keluarga Lian Min.  

Tema tersebut juga semakin diperkuat dengan subsub tema yang ada di 

beberap sub judul dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya 

Bagin, seperti sub tema “Ketegangan di Sekolah”, dan “Hidup di Ibu  Kota” 

yang banyak mengisahkan tentang proses yusuf dalam melakasanakan 

aktivitas-aktivitas akademiknya. Kemudian pada subu judul “Pro dan Kontra” 

dan “Lian Min Menghilang”, adalah bagian sub judul yang banyak 

mengisahkan kisah perjuangan yang dilakukan Yusuf demi mendapatkan Lian 

Min. 
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4.1.2 Alur 

Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Namun dari 

keseluruhan alur dalam novel, lebih banyak menggunakan alur maju. Alur mundur 

mulai digunakan ketika pada sub judul “Dipukul Poh An Tui”.  Pada paragraf 

pertama pengarang memaparkan penyebab Yusuf dan keluarga beserta penduduk 

harus meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa. Kemudian alur maju 

mulai digunakan ketika pengarang menggambarkan keadaan Yusuf dan 

keluarganya beserta seluruh penduduk saat harus meninggalkan tempat tinggal 

mereka secara paksa dan terus melangkah agar aman dari tentara Belanda dan alur 

berlanjut sampai ke kehidupan Yusuf dewasa dan menikah. 

a. Berikut inikutipan yang menunjukkan alur mundur dalam novel 

… Rombongan yang mengelompok dalam kesatuan-kesatuan keluarga 
dengan segala peralatan rumah tangga, bagaikan menggambarkan barisan 
yang kalah perang. Dan memang benar-benar kalah perang. Sore tadi pukul 
lima belas lebih, Pematang Siantar, Ibukota darurat Propinsi Sumatra, telah 
diduduki oleh militer Belanda. Begitu Belanda memasuki ujung kota dengan 
dentuman mitralyur yang mengejutkan, ketabahan bertambah porak-poranda 
dan setiap orang berbuat meninggalkan kota.  (Halaman 9). 
 Dahlan yang hampir dua tahun bermukim di Siantar, sejak kota Medan 
dikuasai oleh Belanda, merasakan peristiwa kali ini sebagai ulangan dari 
pengungsiannya yang pertama di awal tahun empat puluh enam. Sebagai 
peristiwa ulangan, persiapan mentalnya telah ada, satu hal yang mengurangi 
kegugupan. tapi berbeda dengan pengungsian tahun empat puluh enam, kali 
ini tidak jelas tempat yang ditujuyang pasti hanya satu, secepatnya menjauh 
dari kota.…. (Halaman 9). 

Kembali ia merenungkan jalan hidupnya, bahwa ia terlambat tiga tahun 
tidak sekolah karena dulu mengungsi; tetapi hal itu bukanlah menghambat 
drinya untuk mengejar ilmu secara formal. Ia mengakui bahwa memperoleh 
gelar sarjana ahli pada usia tiga puluh empat tahun adalah relatif muda 
dibandingkan dengan beberapa sarjana ahli lainnya yang rata-rata berumur di 
atas empat puluhan. (Halaman 119) 

 
 Pada kutipan pertama, merupakan alur mundur yang dijelaskan oleh 

penjelasan pengarang. Sedangkan pada kutipan kedua dan ketiga, alur mundur 
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dibuktikan dengan tokoh Dahlan dan tokoh Yusuf yang mengingat kembali 

pengalaman mereka sebelumnya yang telah berlalu atau yang telah mereka lewati.  

b. Kutipan yang menunjukkan alur maju 

Rombongan yang compang-camping dengan gerakan lunglai putus asa, 
melangkah menyususri jalan lurus, melangkah terus seakan-akan kaki-kaki itu 
bergerak sendiri tanpa sadar. Takut kalau-kalau yang begitu memburu terus 
mencekam hati dan membuat kaki terus melangkah, terus bergerak menjauhi 
kota, semakin jauh semakin aman….  (Halaman 9).  

Walaupun Dahlan segeral melapor ke Kantor Pos dan menyodorkan 
instruksi tertulis wakil residen, Kepala Kantor Pos yang sedang bertugaas 
tidak dapat menerimanya untuk bekerja. Masih harus ditunggu bubarnya RIS 
untuk kembali menjadi Republik Kesatuan, barulah Dahlan diterima menjadi 
pegawai Kantor Pos. itu pula salah satu sebab mengapa Yusuf serta kedua 
adiknya terlambat kembali masuk sekolah. (Halaman 17). 

Betapa gembiranyanya Dahlan melihat kesungguhan ketiga putra-putrinya 
yang tekun belajar. Yusuf sudah mencapai tingkat sarjana muda IKIP, Hariati 
sudah kelas tiga SMA dan Mariati kelas satu SMA. Ia sendiri sudah mencapai 
usia 52 tahun, dengan jabatan sebagai kepala Kantor Pos Medan… (Halaman 
31). 

Disertasi yang setebal seratus halaman itu diucapkannya dengan suara 
lantang selama dua jam lebih. Para mahasiswa dan beberapa dosen yang hadir, 
terpukau mendengar uraian ilmiah yang dianggap lain daripada yang lain. 
Setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan jelas terperinci oleh Yusuf 
disertai bahan-bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang 
bertanya-tanya, tatkala rector menyatakan Yusuf lulus dengan amat 
memuaskan dan sejak itu berhak memakai gelar ahli Doktor. (Halaman 118). 

 
Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan alur maju. Karena menggambarkan 

kondisi atau perjalanan hidup tokoh Yusuf sejak ia masih kecil yang pada saat itu 

merupakan masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga kehidupan 

Yusuf setelah kemerdekaan Republik Indonesia  dan mendapatkan gelas Doktor 

muda. 

4.1.3 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan orang atau pelaku yang ditampilkan dan mengalami 

peristiwa dalam karya fiksi. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam 
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menggambarkan karakter tokoh dalam cerita, baik lahir maupun batinnya. Tokoh 

dan penokohan dalam novelCinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin, 

dijelaskan oleh pengarang dengan beberapa cara, seperti: menjelaskan ciri-ciri 

fisik tokoh, apa yang diucapkan tokoh, jalan pikiran tokoh, perbuatan atau tingkah 

laku tokoh, analisis pengarang dan pengakuan tokoh yang satu atas tokoh yang 

lainnya.  

Selanjutnya, ananlisis tokoh dalam novel tersebut akan dibatasi pada tokoh 

yang sering muncul dan memiliki peranan cukup penting dalam cerita. Adapaun 

tokoh dan penokan dalam novel tersebut sebagai berikut:  

1. Yususf  

Tokoh Yusuf memiliki karakter baik, rinciannya sebagai berikut:  

d. Bertanggung jawab 

Yusuf adalah sosok yang bertanggung jawab sejak ia masih kecil. Ini terlihat 

ketika Yusuf dan keluarganya masih di dalam pengungsian. Yusuf sebagai 

anak laki-laki satu-satunya sekaligus anak sulung, menunjukkan tanggung 

jawabnya dengan mengambil air yang yang cukup jauh untuk keperluannya 

dan keluarga. Hal tersebut ditunjukkan dalam  kutipan berikut : 

Dengan sepedanya Yusuf pergi ke anak sungai yang tadi mereka lalui. 
tidak kurang dari satu kilo jarak tempat itu. sementara itu Dahlan 
memasang dinding darurat dengan kain pembungkus. Betapa pun, malam 
itu mereka merasa amat bahagia dapat mengatsi kesulitan yang 
sebelumnyatak terbayangkan. (Halaman 10). 

 
e. Banyak bertanya  

Banyak bertanya juga menjadi salah satu karakter Yusuf. Contohnya pada 

situasi yang terdapat pada kutipan berikut:  
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“Pos terdepan Belanda di mana?” tanya Yusuf kepada seorang tentara 
yang mengawal. Orang itu memegang sten.  

“Di simpang empat,” jawab tentara itu. 
“Apa kita tidak dapat merebut SIantar kembali?” tanya Yusuf yang 

ingin pulang ke rumahnya di kota. 
“Apa saya boleh ikut menjadi tentara?” tanyanya kepada anggota 

tentara yang memegang sten itu. (Halaman 11). 
 

f. Rasa ingin tahu yang besar 

Rasa ingin tahu yang cukup besar dimiliki oleh Yusuf terlihat bagaimana ia 

ingin mengetahui tentang orang-orang Tionghoa yang dianggap tertutup. 

Tidak hanya itu, dalam profesinya sebagai guru, ia juga ingin tahu penyebab 

murid-murid yang tidak menyukai pelajaran sejarah. Dan baiknya juga, ia 

mencari jalan keluarnya. Hal tersebut tercermin pada kutipan berikut:  

…Sikap Ang Ceng Bie, ucapakan guru dan keterangan ayah yang 
mengungkapkan latar belakang Poh An Tui, membuat Yusuf ingin lebih 
jauh mendalami soal-soal Tionghowa perantauan. Rasa dendam dan sakit 
hati mulai berkembang menjadi keinginan mengetahui masalah lebih 
objektif. (Halaman 27).  

Mula-mula terasa juga kecemasan, karena dari Direktur SMA itu ia 
mendapat keterangan, bahwa umumnya murid-murid kurang tertarika 
kepada mata pelajaran sejarah. Yusuf bertanya kepada beberapa guru yang 
berpengalaman, bagaimana cara menyajikannya agar mata pelajaran yang 
diberikan, dapat menarik bagi murid. Juga dari murid-murid SMA, ia coba 
menggali sebab musabab murid tidak menyukai mata pelajaran tertentu. 
(Halaman 62). 

…Yusuf amat tertarik kepada tawaran Ko Kian Beng itu. Tergugah 
hasyratnya untuk berhadapan langsung dengan orang-orang Tionghoa, 
mulai dari anak-anak sekolah. Ia ingin tahu apa sebenarnya rahasia 
ketertutupan masyarakat yang selalu mengasingkan diri itu. (Halaman 63). 

 
g. Tekun  

Ketekunan Yusuf ditunjukkan dengan ketekunannya dalam menuntut ilmu 

untuk menggapai cita-citanya, seperti yang ditunjukkan dalam kutipan berikut: 

Yusuf merasa sudah waktunya meningkatkan penelitian pada ilmu. 
Untuk itu sebaiknyalah bila ia lebih banyak bergulat di perguruan tinggi, 
bersama rekan-rekannya sarjana, mahasiswa dan perpustakaan. Keputusan 
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hati ini mengantar Yusuf mengajukan permohonan kepada rektor IKIP 
untuk dapat mengajar di IKIP. Tentu saja dengan akibat sampingan bahwa, 
ia harus berhenti mengajar di SMA Su Tung. Begitu kuat Yusuf 
mengumuli ilmu, karena hasratnya untuk mengungkapkan sejarah 
kebudayaan Melayu. Mungkin karena alasan itu, atau boleh jadi IKIP 
memerlukan tambahan dosen, permintaan Yusuf diterima. Ia ditugaskan 
memberi kuliah mengenai ata pelajaran antropologi budaya. (Halaman 84). 

 
h. Sedikit kaku  

Sikap kaku Yusuf terlihat dari anggapan teman-temannya di kampus melalui 

cara-cara Yusuf menghadapi sebuah persoalan. Berikut kutipannya:  

…Namun dalam hati, Yusuf juga sudah mulai diganggu oleh 
pertimbangan-pertimbangan yang pelik. Rekan-rekan mahasiswanya 
menaruh hormat kepadanya, tapi sekaligus menjauhinya dalam pergaulan 
sehari-hari. Mereka menganggap Yusuf kaku, hal yang mengandung 
kebenaran. Anak muda bekas pengungsian itu terlalu sungguh-sungguh 
menghadapi setiap soal, hingga sikapnya menjadi kaku dalam pergaulan, 
terutama terhadap mahasiswi. (Halaman 31-33). 

 
i. Berwibawa 

Sebagai bagian dari masyarakat terpelajar sekaligus guru, Yusuf terbawa 

menjadi orang yang berwibawa. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut: 

 Usia dua puluh tujuh tahun, sungguh mantap mendalami ilmu. 
Tingkah laku berlebih-lebihan atau gerak yang dibuat-buat sudah lama 
tidak lagi membebani Yusuf. Segala-galanya dilakukan secara wajar, 
sesuai dengan tuntutan kerja yang dibutuhkan. Karena itu ia berwibawa. 
Namun murid-murid juga tahu, bahwa guru yang berwibawa ini masih 
bujangangan. Tentu saja beberapa murid wanita mencoba-coba 
mengencaninya. (Halaman 63). 
 

j. Pemberani 

Sikap pemberani ini ditunjukkan oleh Yusuf ketika ia menegaskan cintanya 

kepada Lian Min dan berani menanggung segala resiko yang akan 

dihadapinya. Hal ini teruangkap dalam kutipan berikut:  
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“Yakinlah Lian. Dari pihakku tidak bakal datang pemungkiran. Aku 
sanggup dan berani mengahadapi tantangan seberat apapun. Termasuk 
tantangan dari keluargaku. Aku juga siap menghadapi penghinaan dari 
orang lain, yang mungkin saja datang dari keluarga Tan Huat Hin,” suara 
Yusuf tetap datar, tidak mengandung emosi. Cara Yusuf mengeluarkan 
pikiran yang jernih ini, selalu mendinginkan hati Lian Min. lian nanap 
mengikuti gerak mulut Yusuf yang nampak remang-remang dalam biasan 
lampu jalan. (Halaman 82). 

 
k. Berjiwa besar  

Yusuf adalah sosok yang berjiwa besar. Hal itulah yang diungkapkan oleh Ko 

Kian Beng yang kagum dengan sikap Yusuf selama ini kepadanya meski ia 

telah menolak lamaran Yusuf terhadap putrinya, Lian Min. Sikap tersebut 

dapat dilihat dalam kutipanberikut: 

…Tidak pernah Yusuf sangkut-pautkan lamarannya yang ditolak olek 
Ko Kian Beng, atau sikap istri Ko Kian Beng yamh begitu sombong wakti 
itu. Sikap Yusuf seperti itu amat dikagumi oleh Ko Kian Beng. Dalam 
hatinya ia sungguh-sungguh mengakui kebesaran jiwa anak muda itu, yang 
andai saja ia orang Tionghoa, pasti lamaran itu diterima… (Halaman 99). 

 
2. Dahlan 

Tokoh Dahlan digambarkan memiliki karakter sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk keluarga adalah bentuk tanggung jawab 

seorang kepala keluarga. Hal itulah yang dilakukan oleh tokoh Dahlan ketika 

ia dan keluarganya mengungsi di sebuah gubuk pada malam yang dingin. 

Adapun kutipannya sebagai berikut: 

Gubuk itu tidak berdinding. Barangkali bekas warung. Untuk dihuni 
oleh lima orang amatlah sempit, tapi itulah tempat berteduh yang tersisa. 
Terasa amat nikmat membaringkan badan yang begitu lelah di atas lantai 
yang terbuat dari anyaman bambu. Dan betapa sulit Dahlan mengatur 
keluarganya malam itu, satu tantangan yang hanya mungkin dijawab oleh 
ketabahan yang tak kenal patah. Di mana mengambil air untuk minum dan 
masak, bagaimana membuat dinding darurat pencegah sengatan hewan 
malam yang dingin dan tempias bila hujan. Dengan sepedanya Yusuf pergi 
ke anak sungai yang tadi mereka lalui. tidak kurang dari satu kilo jarak 
tempat itu. sementara itu Dahlan memasang dinding darurat dengan kain 
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pembungkus. Betapa pun, malam itu mereka merasa amat bahagia dapat 
mengatsi kesulitan yang sebelumnyatak terbayangkan. (Halaman 10). 

 
b. Bijaksana dan memiliki pandangan yang luas. 

Pengalaman hidup yang keras dan indah menjadikan Dahlan sebagai orang 

yang bijaksana dang memiliki pandangan yang luas terhadap kehidupan. Hal 

tersebut tercermin dalam kutipan berikut: 

Peristiwa di restoran itu sore harinya disampaikan oleh Yusuf kepada 
ayahnya. Yusuf mengharap, agar ayahnya bertindak balas dendam atas 
penganiyayaan yang dulu dilakukan oleh Ceng Bie. Tapi harapan Yusuf 
tidak tercapai. Dahlan, ayahnya, berkesimpulan bahwa peristiwa Poh An 
Tui dan tindakan-tindakannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
penjajahan. 

 “Pemerintah Belanda berkepentingan mengadu-domba orang-orang 
Tionghowa dengan orang-orang Indonesia. Bila kita terus saling hantam-
hantaman, itu berarti bahwa ‘bom waktu’ yang ditinggalkan oleh Belanda 
dulu, masih tetap bekerja. Masih tetap dapat mengadu-domba kita dengan 
kita.” Begitu Dahlan dengan panjang lebar menguraikan persoalannya 
kepada Yusuf. Kata-kata ayahnya yang diucapkan dengan nada sabar, 
mendinginkan sedikit hati Yusuf. Tak sekilas pun tampak riak dendam 
pada air muka ayah, kesuali keluhan.  

“Orang-orang Cina yang ada di negeri kita ini, oleh pemerintah 
colonial, sejak dulu dijadikan alat bagi kepentingan Belanda. Dengan 
begitu orang kita lebih membenci orang Cina daripada orang Belandanya 
sendiri. Padahal semua itu  adalah siasat Belanda yang terkenal dengan 
istilah divide et impera, “tutur Dahlan lebih lanjut. (Halaman 26-27). 

…Dahlan orang yang luas pandangannya, menyambut tamunya dengan 
lapang. (Halaman 30). 

 
3. Aminah  

Tokoh Aminah ibu Yusuf yang sangat perhatian kepada semua anaknya, 

teutama kepada Yusuf. Ini dipaparkan ketika Yusuf berada di rumah sakit 

setelah mengalami tusukan saat berusaha menolong Ko Kian Beng dari 

beberapa pencopet. Sikap perhatian tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut :  
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…Walau rasa keibuan tidak tega meninggalkan anak dalam keadaan 
sakit, tapi Aminah, istri Dahlan cukup sadar, bahwa dokter lebih mengerti 
soal-soal kesehatan dirinya. (Halaman 41). 

Namun di sisi lain, Amniah juga termasuk orang yang keras ketika 
sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. Misalnya ketika Yusuf telah 
menikah dengan Lian Min, Aminah yang tidak senang dengan Lian Min 
menyuruh Yusuf menceraikan Lian Min. kutipannya sebagai berikut: 

“Suruh ceraikan perempuan Cina itu. Biar Yusuf kita kawinkan dengan 
anak pamannya, si Ani,” istri Dahlan kembali kepada calon menantu 
pilihannya. (Halaman 139).  

 
4. Hariati  

Tokoh Hariati juga memiliki sifat keras seperti ibunya. Ketika ia tidak 

setuju dengan sesuatu, ia bersikap keras dalam menentang. Penkohan hariati 

tercermin dalam kutipan berikut:  

Bagaimana aku bisa setuju. Secantik-cantik orang Cina, ia tetap Cina 
juga. Makan babi, nembah tepekong. Ah, jijik aku,” Hariati mencibirkan 
bibirnya.  

Karena makan babi, atau karena Cina Kakak jadi jijik?” memang 
kesenangan Mariatu menentang siapa saja lawan bicaranya. 

Semuanya. Pendeknya aku benci sama orang Cina,” Hariati 
membanting tangan di sandaran kursi. (Halaman 75).  

 
5. Mariati  

Tokoh Mariati digambarkan sebagai tokoh yang urakan dan memiliki 

pergaulan yang luas. Selain itu, ia juga suka bicara blak-blakan. Apa yang ada 

di kepalanya, bisa saja ia langsung ungkapkan tanpa berfikir dulu. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Mariati adik yang bungsu. Tampaknya sedikit urakan. Ia bebas 
menghadapi orang dan mulutnya juga suka bebas menyatakan pendapat. 
Tentang kawan? Mariati tidak pernah pilih bulu, biar bangsa sendiri, atau 
bukan, orang kaya atau miskin. Pendeknya bagi Mariati persahabatan bisa 
saja terjadi dengan siapa, asal kena di hati. tidak peduli berbeda agama 
atau suku. Ini sering membikin ibu ribut. Tapi Mariati seenaknya saja 
menjawab, dengan menuduh, “Ibu sudah kolot.”  

Pernah ia ikut paduan suara dalam pesta Natal.. pernah pula ikut masuk 
ke kuil orang India di Kampung Keling, dekat sekolah Khalsa. Waktu 
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tahun baru Tionghowa tidak terkecuali, bersama seorang kawan 
sekolahnya di SMA Negeri, perempuan Tionghowa, ia ikut kelompok 
Barongsai. (Halaman 73). 

 
6. Ceng Bie  

Tokoh Ceng Bie adalah orang keturunan Tionghoa yang sangat dekat dan 

ramah kepada orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Ia agak berbeda 

dengan orang-orang Tionghoa lainnya yang agak menutup diri selain dengan 

sesama Tionghoa. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut: 

“Semua orang kampong ini tahu, Ceng Bie amat akrab bergaul dengan 
kita. Itu membuktikan ia telah tobat dari kekeliruan masa lampau,” lanjut 
Sunarto. (Halaman 27). 

Pada akhirnya, Yusuf terpaksa juga menyerah kepada keinginannya 
untuk mengetahui duduk persoalannya. Ia pergi ke restoran Ceng Bie. 
Seperti selama ini, kali ini juga Ceng Bie menyambut dia dengan ramah, 
lalu mempersilahkan Yusuf masuk ke ruang dalam. Di sana Mei Lin 
sedang membantu anaknya belajar. (Halaman 86). 

7. Sunarto  

Tokoh Sunarto sangat baik dan mudah bergaul, baik dengan sesama 

dewasa maupun dengan murid-muridnya. Kutipan yang menunjukkan hal 

tersebut yaitu: 

Mungkin karena sikap Sunarto, guru matematika yang menaruh 
simpati kepada Yusuf, merupakan sebab utama mengapa Yusuf pun 
bersikap simpatik kepada guru yang satu ini. Guru yang masih bujangan 
ini tampaknya lebih dekat kepada murid-murid dengan caranya bergaul 
yang agak bebas. Ia tidak berlagak kaku, atau memasang jarak di balik 
keangkerannya, sebagai guru, malahan sebaliknya ia senantiasa mau 
bergaul secara wajar dengan murid-muridnya. Sunarto juga mau memberi 
pelajran tambahan secara Cuma-Cuma di rumahnya kepada murid-murid 
yang mau. (Halaman 24). 
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8. Ko Mei Lin  

Tokoh Ko Mei Lin adalah istri Ceng Bie. Ia tidak jauh beda dengan Ceng 

Bie, karena keduanya sama-sama dekat dengan masyarkat dan sangat baik 

kepada Yusuf. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Ceng Bie tidak heran munculnya Lian Min disertai Yusuf, walau 
kehadiran secara bersama, baru kali ini. Lalu Ceng Bie langsung 
menyuruh kedua tamunya masuk ke ruang dalam. Ko Mei Lin, istri Ceng 
Bie meladeni kedua tamu itu secara wajar. 

 “Mei Lin, kami diundang kemari. Ada apa?” tanya Yusuf ingin 
tahu. 

 “Nanti juga tahu sendiri,” istri Ceng Bie menjawab bijaksana, 
matanya melirik kepada Lian Min. lalu ia menghidangkan minuman serta 
sepiring makanan kecil. (Halaman 67). 

 
9. Ko Kian Beng 

Tokoh Ko Kian Beng digambarkan sebagai tokoh yang tenang, karena dari 

sikapnya dalam menghadapi masalah ia menjadi sosok yang tenang. Sikap 

tersebut tercermin dalam kutipan berikut: 

Betapa gembiranya seisi rumah Ko Kian Beng menerima 
kepulangannya kembali Lian Min. istri Ko Kian Beng tidak kuat menahan 
tangisnya, sementara Kian Min merangkul kakaknya yang disayanginya 
itu. Lain dengan Ko Kian Beng, ia duduk tenang di kursinya 
memperhatikan putri sulungnya itu. (Halaman 94). 

 
10. Ko Lian Ming  

Tokoh Ko Lian Min adalah gadis Tionghoa yang cantik. Badannya agak 

tinggi semampai, kulit halus kuning layaknya perempuan Tionghoa dengan 

mata yang besar dan alis yang lebat. Dibalik keteduhannya, ia adalah gadis 

yang nekad untuk beberapa hal. Seperti tindakan kabur dari rumah yang 

dilakukannya karena ia tidak ingin dikawinkan dengan Tan Hong Lee sebab 

cintanya kepada Yusuf. Hal tersebut dipaparkan dalam kutipan berikut:  
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…Lian Ming tidak menoleh kepada Yusuf waktu ibunya menyebut 
namanya. Tapi Yusuf melirik gadis Tionghowa yang cekatan rapi menata 
barang-barangnya. Badannya agak tinggi semampai, mungkin karena 
pinggang yang ramping. Kulitnya halus kuning, seperti umumnya gadis 
Tionghowa. Rambutnya terurai panjang, di bagian ujung diikat dengan 
karet. Ini agak berlainan dari kebiasaan perempuan Tionghowa yang 
senang berambut pendek. Dan mata Lian Ming, besar dengan alis yang 
lebat membuat wajah yang bundar telur itu kelihatan teduh. (Halaman 43-
44).  

“Terlepas dari serasi atau tidak, tapi kita harus mencari dia. Anak itu 
bisa berbuat nekad,” Yusuf mengingat dongeng Chu Yin-tai. 

Sementara Ko Kian Beng dan seisi rumah mencari gadis itu disertai 
polisi dan keluarga Tan Huat Hin, Ko Lian Min menyembunyikan diri 
pada suatu keluarga Tionghoa yang miskin, seorang petani sayur, jauh dari 
Medan. Petani itu membuka kebun sayur di wilayah Labuhan, di satu 
tempat yang agak terpisah dari masyarakat sekitarnya. Entah bagaimana 
caranya Lian Min dapat menemukan tempat sesepi itu… (Halaman 90). 

 
11. Kian Min 

Tokoh Kian Min digamabarkan sebgai tokoh yang terbuka, riang dan 

ramah. Kutipannya sebagai berikut: 

Beda dengan Lian Min, adiknya Kian Min lebih terbuka. Sikapnya 
riang dan ramah. Tak segan-segan Kian Min bertanya kepada Yusuf, baik 
di dalam atau di luar kelas. (Halaman 64). 

 
12. Istri Ko Kian Beng 

Istri Ko Kian Beng adalah tokoh yang digambarkan keras. Hal tersebut 

terlihat dengan sikapnya yang sangat keras mempertahankan keputusannya 

ketika Lian Min berhubungan dengan Yusuf. hal tersebut juga dirasakan oleh 

tokoh Yusuf melalui tindakan penolakan istri Ko Kian Beng kepadanya. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut:  

“Bodoh! Tidak tahu senang. Jadi mau dengan siapa?” ibunya 
meledakkan rasa jengkel dan marah. Lian Min tentu saja diam. 
Pertanyaannya terakhir itu pasti menyentuh bungannya dengan Yusuf. 
(Halaman 79) 

Yusuf sendiri merasakan sikap istri Ko Kian Beng keterlaluan. Bahwa 
ia tidak setuju atas permintaan komandan Polisi menerima dirinya jadi 
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suami Lian Min, soal biasa. Tapi caranya menolak itu, dengan kecak 
pinggang dan bola mata melotot. Itu nilainya bukan sekedar menolak, tapi 
menghina. (Halaman 96). 

 
13. Tan Huat Hin 

Tokoh Tan Huat Hin adalah tokoh yang berusia lebih dari lima puluh 

tahun dengan tubuh kekar. Ia adalah orang yang ramah, Ini terlihat dari 

sikapnya ketika ia bertemu dengan Yusuf pada kutipan berikut:  

Namun keesokan harinya, sebelum pergi ke kampus, Yusuf mampir di 
perusahaan Tan Huat Hin. Perusahaan itu agak istimewa bangunannya, 
walaupun berada dalam deretan pertokoan Tionghowa. Sebuah 
perindustrian yang menggunakan puluhan buruh. Ia disambut ramah oleh 
Tan Huat Hin, seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dari lima puluh 
tahun. Tapi perwatakannya masih kekar. (Halaman 102-103). 

 
14. Tan Hong Lee  

Tan Hong Lee adalah salah satu tokoh dengan karakter yang baik. Ia 

sangat berbakti kepada orang tuanya yang ditunjukkan dengan kutipan berikut:  

“Memang pada kami ada satu kebiasaan untuk mengabdi kepada orang 
tua. Seperti cerita Mu Lan,” begitu Tan Hing Lee mengutip salah satu 
dongeng Tiongkok kuno. (Halaman 101). 

“Saudara Yusuf. Jangan marahlah. Barangkali saudara masih ingat 
perkara Lian Min. tapi kami kan sudah ikhlas, merelakan gadis itu,” Tan 
Hong Lee lebih linglung menanggapi pertanyaan Yusuf. (Halaman 102). 

 
15. Komandan 

Komandan adalah tokoh yang sangat berwibawa dan cerdas. Ini sangat 

sesuai dengan statusnya sebagai penegak hukum dan sikapnya dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Hal ini tercermin dalm kutipan 

berikut: 

Mungkin karena sulitnya persolan itu, maka kepala tim membawa 
Yusuf langsung berbicara dengan komandan Kota Besar Medan. Orangnya 
tampak tenang, berwibawa, tapi cerdas. (Halaman 91).  
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16. Pardi 

Tokoh Pardi digambarkan dengan karakter yang keras dan licik. Misalnya 

ketika ia membawa Yusuf masuk ke dalam mobilnya dan berkata bahwa yusuf 

aman dari orang yang sebelumnya enghadangnya. Namun ternyata itu hanya 

kelicikan Pardi, karena itu bagian dari rencananya untuk menculik Yusuf. Hal 

ini terungkap pada kutipan berikut:  

“Ke tempat yang aman buat Bapak. Setidak-tidaknya dua minggu ini, 
Bapak tidak boleh kelihatan di kota atau di rumah… (Halaman 110). 

 
“Itu motor saya,” tunjuknya kepada Pardi. 
“Tenang saja, Pak. Semuanya beres,” sekali in Pardi yang menepuk 

bahu Yusuf bekas dosennya itu. Yusuf mulai merasa ada sesuatu yang 
kurang beres. Beberapa orang yang tadi mengerumuni dia di jalan Palang 
Merah, ternyata ada di sini. 

“Aku terjebak,” piker Yusuf dalam hati. lalu ia memandang kepada 
Pardi yang sudah masuk ke dalam gedung itu. Ia lihat juga Pardi berbicara 
dengan seseorang di sana, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. 

“Selamat datang pembela Cina,” seru seorang laki-laki yang bertubuh 
tegap berewokan, mendekati Yusuf. Dengan ucapan itu,Yusuf sudah pasti 
apa yang sedang ia hadapi. Ternyata Pardi bukan menyelamatkan, tapi 
memperdayakan dia… (Halaman 111). 

 
4.1.4 Latar 

Latar atau setting adalah tempat, waktu dan suasana peristiwa dalam karya 

sastra, yang dalam hal ini novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin. 

Sehingga, latar tempat dalam novel ini berkaitan dengan segala sesuatu yang 

menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Sedangkan latar waktu 

yaitu waktu terjadinya peristiwa dalam cerita, dan latar suasana menjelaskan 

tentang suasana pada saat peristiwa terjadi. adapun pemaparan latar dalam novel 

tersebut sebagai berikut: 
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a) Latar Waktu 

1. Awal tahun empat puluh enam 

Ketika pengungsian pertama kali yang dirasakan oleh Dahlan. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

Dahlan yang hampir dua tahun bermukim di Siantar, sejak kota Medan 
dikuasai oleh Belanda, merasakan peristiwa kali ini sebagai ulangan dari 
pengungsiannya yang pertama di awal tahun empat puluh enam. Sebagai 
peristiwa ulangan, persiapan mentalnya telah ada, satu hal yang 
mengurangi kegugupan. tapi berbeda dengan pengungsian tahun empat 
puluh enam, kali ini tidak jelas tempat yang ditujuyang pasti hanya satu, 
secepatnya menjauh dari kota.…. (Halaman 9). 

 
2. Menjelang malam dan malam  

Ketika Dahlan tiba di Tanah Jawa sebagai tempat pengungsian mereka. Hal 

tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:  

Dahlan tiba menjelang malam. walau termasuk rombongan yang 
pertama, tapi kelurganya tidak kebagian tempat lagi dalam kota kecil ini. 
Ada orang menasihatkan supaya ia mencari gubuk petani yang kosong di 
lading luar kota. Dengan cepat Dahlan bertindak. Ia membalik arah, 
kembali menuju kea rah tempat asal mereka datang. Tadi sewaktu 
melintasi perkebunan Balimbingan. Gubuk itulah yang dituju (halaman 
10). 

 
3. Keesokan paginya 

Ketika Dahlan melapor kepada instansi pemerintah yang ada di Tanah Jawa. 

Adapun kutipannya sebagai berikut: 

Sebagai pegawai Kantor Pos, Dahlan merasa wajib melapor kepada 
instansi pemerintah yang ada di Tanah Jawa. Waktu keesokan paginya 
Dahlan melapor ke kantor kecamatan, ternyata di kantor itu hadir pula 
walikota Siantar. Walikota merasa wibawanya sedikit terisi dengan 
melapornya seorang pegawai negeri; segera diberinya tugas, kepada 
Dahlan untuk mengumpulkan pegawai negeri yang mengungsi. Mereka 
disuruh membantu pemerintah darurat di Tanah Jawa. Dahlan amat 
gembira mendapat tugas dari walikota. Apalagi wajah walikota yang 
bergitu optimis, menghidupkan kembali semangat Dahlan, bahwa republic 
masih berdiri (Halaman 11). 
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4. Suatu Pagi 

Ketika Dahlan dan sekeluarga terkejut dengan bunyi tembakan yang 

mengejutkanmereka. Pada saat itu, masih dalam keadaan mengungsi di gubuk 

dan pasukan Poh An Tui datang ke gubuk tersebut dengan tuduhan kepada 

Dahlan sekaligus memberikan pukulan terhadap Dahlan. Kutipannya sebagai 

berikut:  

Tapi pada suatu pagi terjadi keributan. Hari masih gelap, matahri 
belum terbit. Bunyi tembakan beruntun dari arah belakang, kira-kira di 
Tanah Jawa. Bunyi tembakan itu langsung membangunkan seisi gubuk, 
dan masing-masing siap mencari perlindungan. Dahlan keluar sejauh lima 
meter, mengukur asal suara dengan pendengarannya. (Halaman 12). 

 
5. Tanggal 31 Desember 

Ketika berlangsung pengakuan RISyang ada pada kutipan berikut:  

Begitu berlangsung pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 31 
Desember tahun 1949 oleh kejaraan Belanda, maka keesokan harinya 
Dahlan dan keluarganya bersia-siap untuk kembali ke kota…(Halaman 
15). 

 
 
 

6. Menjelang magrib  

Ketika mobil yang membawa Yusuf yang sedang terluka sampai di sebuah 

rumah sakit, yang ditunjukkan pada kutipan berikut : 

Menjelang magrib mobil itu masuk ke rumah sakit, langsung 
membawa korban ke bagian kecelakaan. Di kartu mahasiswa di sakunya 
diketahui nama dan alamat si korban…(Halaman 36). 

 
7. Pertengahan tahun 1966 

Ketika keributan karena penyerangan terhadap orang Tionghoa oleh kumpulan 

pemuda Medan yang ekstrimis karena ribuan orang Tionghoa di Jakarta 
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menguburkan seorang jenazah dengan cara demonstratif. Adapaun kutipannya 

sebagai berikut. 

…Di pertengahan tahu 1966, ribuan orang Tionghoa di Jakarta 
menguburkan seorang jenazah dengan cara demonstratif. Hal inilah yang 
dijadikan alasan oleh pemuda-pemuda yang ekstrim untuk memulai 
aksinya di Medan. (Halaman 100). 

 
8. Keesokan harinya 

Ketika Yusuf datang ke perusahaan Tan Huat Hin atas permintaannya Tan 

Huat Hin melalui anaknya sebeblumnya. Kutipannya sebagai berikut:  

 Namun keesokan harinya, sebelum pergi ke kampus, Yusuf 
mampir di perusahaan Tan Huat Hin. Perusahaan itu agak istimewa 
bangunannya, walaupun berada dalam deretan pertokoan Tionghowa. 
Seebuah perindustriaj yang menggunakan puluhan buruh… (Halaman 
102).  

 
9. Lewat pukul sepuluh 

Ketika Yusuf seperti biasa hadir pada jam kuliahnya, yang tercermin dalam 

kutipanberikut:  

Sehari itu tidak ada apa-apa. Yusuf sendiri setelah lewat pukul sepuluh 
pergi ke fakultasnya, hadir pada jam kuliah… (Halaman 103). 

 
b) Latar Tempat 

1. Pematang Siantar 

Kota Siantar dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin 

adalah salah satu kota yang digambarkan sebagai kota telah dimasuki oleh 

Belanda. Hal ini digambarkan dalam kutipan berikut: 

…Sore tadi pukul lima belas lebih, Pematang Siantar, Ibukota darurat 
Propinsi Sumatra, telah diduduki oleh militer Belanda. Begitu Belanda 
memasuki ujung kota dengan dentuman mitralyur yang mengejutkan, 
ketabahan bertambah porak-poranda dan setiap orang berbuat 
meninggalkan kota.  (Halaman 9) 
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2. Kota Medan 

Kota Medan merupakan salah satu tempat tinggal Dahlan sebelum mengungsi. 

Setelah pengungsian berakhir, Dahlan dan keluarganya juga kembali ke 

Medan ke kota asal mereka dulu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:  

Dahlan yang hampir dua tahun bermukim di Siantar, sejak kota Medan 
dikuasai oleh Belanda, merasakan peristiwa kali ini sebagai ulangan dari 
pengungsiannya yang pertama di awal tahun empat puluh enam. Sebagai 
peristiwa ulangan, persiapan mentalnya telah ada, satu hal yang 
mengurangi kegugupan. tapi berbeda dengan pengungsian tahun empat 
puluh enam, kali ini tidak jelas tempat yang ditujuyang pasti hanya satu, 
secepatnya menjauh dari kota.…. (Halaman 9). 

Harapan kepada rumah yang sekian lama ditinggalkan, kepada 
kehidupan yang normal, kepada pergaulan yang wajar dengan irama kota 
yang berbioskop dan berlistrik. Harapan yang begitu kuat daya tariknya, 
membuat kaki tak merasa lelah mendukung tubuh dan beban. Tapi tidaklah 
selamanya harapan menjadi kenyataan, karena waktu Dahlan dan 
sekeluarga tiba di Medan, ternyata rumah pusaka mereka sedang dihuni 
oleh orang lain. Kenyataan ini mengharuskan Dahlan mencari rumah 
sewaan, persis seperti nasib para pengungsi lainnya. (Halaman 17). 

 
3. Tanah Jawa 

Tanah Jawa merupakan tempat para rombongan pengungsi untuk mengungsi. 

Adapun kutipannya sebagai berikut: 

 Tanah Jawa, demikianlah nama sebuah kota Kecamatan, yang 
berbatasan dengan Balimbingan, bekas perkebunan Belanda. Bukan 
bangunannya yang bertambah, melainkan orangnya. Kaki lima, emper 
rumah, gedung sekolah bahkan pasar, semuanya penuh sesak dengan 
manusia, pengungsi. (Halaman 10). 

 
4. Balimbingan 

Balimbingan merupakan sebuah perkebunan yang sempat dilewati oleh Yusuf 

dan keluarganya berserta rombongan pengusi lainnya ketika dalam perjalanan 

menuju pengungsian. Berikut kutipannya:  

Dahlan tiba menjelang malam. walau termasuk rombongan yang 
pertama, tapi kelurganya tidak kebagian tempat lagi dalam kota kecil ini. 
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Ada orang menasihatkan supaya ia mencari gubuk petani yang kosong di 
lading luar kota. Dengan cepat Dahlan bertindak. Ia membalik arah, 
kembali menuju kea rah tempat asal mereka datang. Tadi sewaktu 
melintasi perkebunan Balimbingan. Gubuk itulah yang dituju. (halaman 
10). 

 
5. Gubuk  

Gubuk merupakan satu-satunya tempat yang tersisa bagi Dahlan dan 

keluarganya untuk mengungsi. Adapaun kutipannya sebagai berikut: 

 Gubuk itu tidak berdinding. Barangkali bekas warung. Untuk 
dihuni oleh lima orang amatlah sempit, tapi itulah tempat berteduh yang 
tersisa. Terasa amat nikmat membaringkan badan yang begitu lelah di atas 
lantai yang terbuat dari anyaman bambu… (Halaman 10). 

 
 

6. Kantor kecamatan 

Kantor kecamatan merupakan salah satu gedung pemerintahan tempat Dahlan 

melapor untuk kepentingan statusnya sebagai pegawai Kantor Pos. Berikut 

kutipan yang menunjukkan hal tersebut: 

 Sebagai pegawai Kantor Pos, Dahlan merasa wajib melapor kepada 
instansi pemerintah yang ada di Tanah Jawa. Waktu keesokan paginya 
Dahlan melapor ke kantor kecamatan, ternyata di kantor itu hadir pula 
walikota Siantar. Walikota merasa wibawanya sedikit terisi dengan 
melapornya seorang pegawai negeri; segera diberinya tugas, kepada 
Dahlan untuk mengeumpulkan pegawai negeri yang mengungsi… 
(Halaman 11). 

 
7. Kantor Pos 

Kantor Pos merupakan tempat Dahlan bekerja. Namun setelah setelah 

pengungsian ia tidak bisa langsung bekerja, melainkan ia harus melapor dan 

menunggu beberapa keputusan untuk dapat bekerja kembali seperti biasa di 

Kantor Pos. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut: 

Walaupun Dahlan segera melapor ke Kantor Pos dan menyodorkan 
instruksi tertulis wakil Residen, kepala Kantor Pos yang sedang bertugas 
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tidak dapat menerimanya untuk bekerja. Masih harus ditunggu bubarnya 
RIS untuk kembali menjadi Republik Kesatuan, barulah Dahlan diterima 
menjadi pegawai Kantor Pos…(Halaman 17). 

 
8. Ruang kelas  

Tempat yang dituju oleh Yusuf ketika ia merasa cukup dengan tindakannya di 

halaman karena tindakan Amirsyah dan kedua temannya. Kutipannya sebgai 

berikut:  

 Yusuf membenahi pakaian dan tasnya lalu perlahan-lahan berjalan 
menuju ruang kelas. Ia tak perdulikan sikap murid-murid lain terhadap 
dirinya. Seakan-akan sadar dari keterpurukan yang luar biasa, seperti 
Yusuf murid-murid yang lain juga mulai bergerak. Kartini seorang murid 
kelas satu, menyusul Yusuf perlahan-lahan. Seperti Yusuf hendak 
memasukkan tasnya ke laci meja, Kartini pun bermaksud memasukkan 
tasnya ke laci mejanya. Di lorong antara meja-meja itu, Kartini berhenti 
karena Yusuf mau keluar. Yusuf juga berhenti, hendak mendahulukan 
gadis itu memasukkan tasnya ke dalam laci. Tangannya memberi isyarat. 
Kartini maju dan memasukkan tasnya, kemudian matanya memandang 
Yusuf. (Halaman 20). 

 
9. Restoran 

Tempat Sunarto untuk pertama kalinya mengajak Yusuf untuk minum 

bersama di sebuah restoran milik Ceng bie. Selanjutnya nanti, restoran ini 

sering dikunjungi Yusuf karena ia berteman baik dengan Ceng Bie. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

 “He, Suf. Sini dulu,” suara Sunarto memanggil dari restoran. Yusuf 
menyandarkan sepedanya ke tembok, lalu menguncinya. Kemudian ia 
masuk dengan langkah malu-malu ke dalam restoran. (Halaman 24). 

 
10. Rumah 

Pada latar rumah, ada beberapa rumah yang sering digambarkan sebagai latar 

tempat dalam novel, seperti: 

a. Rumah Dahlan 
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Latar tempat di rumah Dahlan ditunjukkan ketika Ang Ceng Bie datang 

berkunjung ke rumah Dahlan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Dan apa yang diungkapakan itu benar-enar dipenuhi Ang Ceng Bie. 
Satu pagi di hari Minggu, Ang Ceng Bie dan istrinya Kho Mei Ling 
berkunjung ke Rumah Dahlan… (Halaman 30). 

 
b. Rumah Sunarto 

Rumah sunarto ditunjukkan ketika Yusuf datang ke rumah Sunarto untuk 

memenuhi jadwal pelajaran tambahan di rumah tersebut. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

Bila Rabu depannya, tujuh hari setelah peristiwa di restoran itu, Yususf 
hadir lagi di rumah Sunarto untuk pelajaran tambahan,…(Halaman 27). 

c. Rumah Ko Kian Beng 

Rumah Ko Kian Beng adalah salah satu latar tempat yang dikunjungi oleh 

Yusuf. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Pada suatu sore, Yusuf berkunjung ke rumah Ko Kian Beng. Orang tua 
itu meneima Yusuf dengan hormat sekali. Juga istrinya. (Halaman 54). 

 
d. Rumah Ceng Bie 

Rumah Ceng Bie merupakan saah satu latar tempat yang sering dikunjungi 

oleh Yusuf. Selain datang untuk menemui Ceng Bie di rumahnya, tak jarang 

juga Yusuf datang untuk urusan cintanya dengan Lian Min yang dibantu oleh 

Ceng Bie dan istrinya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Ceng Bie tidak heran munculnya Lian Min disertai Yusuf, walau 
kehadiran secara bersama, baru kali ini. Lalu Ceng Bie langsung 
menyuruh kedua tamunya masuk ke ruang dalam. Ko Mei Lin, istri Ceng 
Bie meladeni kedua tamu itu secara wajar. (Halaman 67). 
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11. Ruang kuliah  

Ruang kuliah merupakan tempat akademik bagi Yusuf dalam menjalankan 

aktivitas kuliahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

…Satu pagi dengan diam-diam ia menyelipkan sebuah foto ke dalam 
buku Yusuf. Pada saat itu ruang kuliah sedang sepi, dosen bahasa Inggris 
sedang berhalangan. Setelah foto dimasukkan, Yumaniar keluar lagi, 
kemudian secara mendesak mengajak Sumiati kembali ke ruang kuliah. 
(Halaman 33). 

 
12. Rumah sakit 

Rumah sakit menjadi latar tempat yang cukup penting. Sebab ketika Yusuf 

mengalami luka tusuk setelah menolong Ko Kian Beng dari pencopet, Yusuf 

harus dirawat inap di rumah sakit. Berikut kutipan yang menggambarkan hal 

tersebut: 

Menjelang Magrib mobil itu masuk ke rumah sakit, langsung 
membawa korban ke bagian kecelakaan. Dari kartu mahasiswa di sakunya 
diketahui nama dan alamat si korban. Tapi waktu petugas rumah sakit mau 
menemui kembali pengantarnya di ruang tunggu, hanya Ko Kian Beng 
tinggal sendiri. (Halaman 36-37). 

 
13. Kampus  

 Kampus merupakan tempat secara umum untuk kegiatan akademik atau 

perkuliahan. Sebagai mahasiswa, tempat tersebut menjadi salah satu tempat 

rutin aktivitas Yusuf. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Seminggu setelah Yusuf keluar dari rumah sakit, ia pergi ke kampus. 
Beberapa orang rekan mahasiswa menyambutnya gairah, disertai berbagai 
pertanyaan. Ada juga di antaranya minta maaf, karena tidak sempat 
menjenguk selama di rumah sakit. Tapi kebanyakan bertanya bagaimana 
keadaan pelaku kejahatan itu, apakah sudah ditangkap atau belum… 
(Halaman 51). 

 
14. Jawa Tengah 
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Jawa merupakan tempat diselenggarakannya Pekan Oahraga Nasional. Hal 

tersebut yang membawa rombongan POM Medan mendatangi tempat tersebut 

sebagai peserta PON. Hal tersebut dapat dilihat pada tempat-tempat yang 

mereka kunjungi ketika waktu kosong mereka sebelum PON dimulai. Adapun 

kutipannya sebagai berikut: 

Untuk itu kontingen Medan diharuskan berlatih setiap pagi agar 
kondisi mereka tetap baik. Namun latihan tambahan ini tidak dapat 
mengisi kekosongan waktu yang begitu tersisa. Dan hamper setiap 
rombongan memanfaatkan waktunya mengelilingi kota, mengunjungi 
keraton atau Borobudor, dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Rombongan 
voli yang lima belas orang tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. 
Mereka menyewa tiga buah jip dan bertamasya ke candi Borobudor. Pada 
jip pertama duduk yusuf disertai Yusmaniar, Sumiati dan seorang lain 
yang kebetulan bukan anak IKIP. (Halaman 58). 

 
15. Su Tung  

 Sekolah Su Tung adalah sekolah yayasan milik orang Tionghoa yang ada 

di Medan. Ko Kian Beng selaku direktur sekolah tersebut meminta Yusuf 

untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di sana. Tawaran tersebut diterima 

olrh Yusuf, sehingga aktivitas mengajarnya bertambah di sekolah Su Tung. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Hari pertama Yusuf hadir di Su Tung, ia merasakan keanehan-
keanehan. Rata-rata guru-guru berbicara dalam bahasa Tionghoa. Bahkan 
orang Indonesia yang bertugas sebagai pelayan juga turut-turutan 
berbahasa Tionghowa. Hanya ada beberapa guru Indonesia membuat hati 
Yusuf sedikit kerasan. Guru-guru Indoseia itu masih tetap berbahasa 
Indonesia, baik sesamanya maupun dengan orang Tionghowa. Tapi 
tampak sekali guru-guru Indonesia itu kalah gengsi. (Halaman 64). 
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16. Kantor polisi 

 Kantor polisi menjadi tempat pengaduan Yusuf dalam menyelesaikan 

masalh menghilangnya Lian Min dari rumah. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

 Surat tanpa alamat itu amat membingungkan Yusuf. Ia tahu 
sekarang, bahwa Lian Min masih ada. Untuk mencarinya terlalu sulit. 
Karena Yusuf datang ke kantor Polisi Kota Besar Medan. Kepada kepala 
tim penyidik dijelaskan dengan sungguh-sungguh, bahwa anak itu akan 
melakukan tekadnya, bila keluarga Ko Kian Beng terus memaksa. 
(Halaman 90-91). 

 
17. Gedung tua 

 Gedung tua adalah tempat Yusuf dibawa oleh Pardi dan kemudian menjadi 

tempat penyekapan Yusuf ketika ia dicuik. Adapun kutipannya, yaitu: 

 …Kira-kira satu kilometer menyimpang dari jalan raya, mobil itu 
mengurangi kecepatan, kemudian memasuki perkarangan. Di tengah-
tengah perkarangan yang luas itu berdiri sebuah gedung tua yang kurang 
terawat. Beberapa pemuda tampak berkumpul di pelataran dan di ruang 
depan gedung itu. (Halaman 111).  

18. Jakarta 

 Jakarta menjadi tempat Yusuf melanjutkan disertasinya untuk 

mendapatkan gelar Doktor. di sana juga ia dapat mengajar sebagai dosen 

pembantu berkat rekomendasi dari rektor IKIP Medan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

 Berkat rekomendasi rektor IKIP Medan, tidak sulit bagi Yusuf 
memulai karirnya di Jakarta sebagai dosen pembantu pada IKIP Jakarta. 
Terlebih-lebih setelah para doesn lainnya mengetahui rencana Yusuf untuk 
menyusun disertasi tentang sejarah kebudayaan Melayu, perhatian mereka 
semakin besar kepadanya… (Halaman 117). 

 
c) Latar Suasana 

2) Putus asa 
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Ketika Yusuf dan keluarganya berserta seluruh penduduk Pematang 

Siantar harus meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa karena telah 

dikuasai oleh Belanda. Semakin jauh mereka melangkah, itu akan memberikan 

jaminan keamanan lebih besar. Berikut kutipannya: 

Rombongan yang compang-camping dengan gerakan lunglai putus asa, 
melangkah menyususri jalan lurus, melangkah terus seakan-akan kaki-kaki 
itu bergerak sendiri tanpa sadar….. (Halaman 9)  

 “Apa mungkin kita pindah lagi dari sini?” tanya ibu dengan nada 
putus asa. (Halaman 12). 

 
3) Takut  

Perasaan takut ketika Yusuf dan keluarganya berserta seluruh penduduk 

Pematang Siantar harus meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa 

karena telah dikuasai oleh Belanda. Semakin jauh mereka melangkah, itu akan 

memberikan jaminan keamanan lebih besar. Berikut kutipannya: 

…Takut kalau-kalau yang begitu memburu terus mencekam hati dan 
membuat kaki terus melangkah, terus bergerak menjauhi kota, semakin 
jauh semakin aman. Rombongan yang mengelompok dalam kesatuan-
kesatuan keluarga dengan segala peralatan rumah tangga, bagaikan 
menggambarkan barisan yang kalah perang. Dan memang benar-benar 
kalah perang… (Halaman 9) 

 “Ekstrimis, ya!” tuduh seorang anggota Poh An Tui, matanya 
tertuju kepada Dahlan. Tidak seorag pun menjawab. Dahlan berdiri dekat 
tiang gubuk, terasa seluruh sendinya gemetar. (Halaman 13). 

 
4) Porak-poranda 

Suasana ketika Belanda memasuki ujung kota dengan dentuman mitrlyur. 

Brikut kutipan yang menggambarkan hal tersebut: 

…Sore tadi pukul lima belas lebih, Pematang Siantar, Ibukota darurat 
Propinsi Sumatra, telah diduduki oleh militer Belanda. Begitu Belanda 
memasuki ujung kota dengan dentuman mitralyur yang mengejutkan, 
ketabahan bertambah porak-poranda dan setiap orang berbuat 
meninggalkan kota.  (Halaman 9). 
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5) Compang-camping 

Suasana ketika menggambarkan keadaan seluruh warga yang dalam 

perjalanan menuju pengungsian, yang digambarkan dalam kutipan berikut: 

… Di antara dan di tengah-tengah rombongan ada juga anggota-
anggota lascar dan tentara. mereka berjalan lebih sigap, lebih cepat. tentu 
saja. bukankah mereka tak dibebani dengan bungkusan, panic atau bekal 
lainnya, kecuali badan sendiri dan hanya satu-dua orang yang menyandang 
bedil? seperti rombongan pengungsi, lascar dan tentara ini pun compang-
camping, berjalan tanpa barisan. (Halaman 9). 

 
6) Bahagia atau senang 

Suasana ketika Dahlan dan keluarganya akhirnya menemukan tempat 

mereka menghilangkan rasa lelah setelah sekian lama berjalan menuju 

pengungsian. Walaupun tempat itu hanya sebuah gubung yang tak berdinding. 

Perasaan senang juga dialami oleh Dahlan ketika melihat ketiga putra-putrinya 

yang tekun belajar san mencapai tingkatan pendidikannya masing-masing. hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Gubuk itu tidak berdinding. Barangkali bekas warung. Untuk dihuni 
oleh lima orang amatlah sempit, tapi itulah tempat berteduh yang tersisa. 
Terasa amat nikmat membaringkan badan yang begitu lelah di atas lantai 
yang terbuat dari anyaman bambu. Dan betapa sulit Dahlan mengatur 
kelluarganya malam itu, suatu tantangan yang hanya mungkin dijawab 
oleh ketabahan yang tak kenal patah. Di mana mengambil air untuk 
minum dan masak, bagaimana membuat dinding darurat pencegah 
sengatan hawa malam yang dingin dan tempias bila hujan turun. Dengan 
sepedanya Yusuf pergi ke anak sungai yang tadi mereka lalui. Tidak 
kurang dari satu kilo jarak tempat itu. Sementara itu Dahlan memasang 
dinding darurat dengan kain pembungkus. Betapa pun, malam itu mereka 
merasa amat bahagia dalam mengatasi kesulitan yang sebelumnya tak 
terbayangkan.  (Halaman 10-11). 

Betapa gembiranya Dahlan melihat kesungguhan ketiga putranya-
purtinya yang tekun belajar. Yusuf sudah mencapai tingkat sarjana muda 
di IKIP, Hariati sudah kelas tiga SMA dan Mariati kelas satu SMA. Ia 
sendiri sudah mencapai usianya 52 tahun, dengan jabatan sebagai kepala 
Kantor Pos Medan… (Halaman 31).  
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7) Yakin  

Perasaan yakin digambarkan melalui tokoh Yusuf yang sangat yakin 

bahwa sebentar lagi para tentara Indonesia mampu merebut kembali tempat-

tempat yang direbut oleh tentara Belanda. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut: 

Apa yang diucapkan oleh tentara itu amat berpengaruh kepada Yususf. 
Ia juga yakin, tidak lama lagi Belanda akan terusir dari Siantar, dari 
Medan dan dari tempat-tempat lain. Kepada ibu dan ayah cerita tentara 
tadi disampaikannya dengan sangat gembira. Tapi dahlan hanya senyum 
saja. (Halaman 12) 

“Tapi senjata tentara kita kuat, Yah. Saya lihat sendiri tadi di Marihat,” 
Yusuf mengandalkan kekuatan republic. 

“Tentara kita tdiak bakal mundur lagi. Tapi dalam beberapa hari lagi 
mereka akan merebut Siantar, Medan dan kota-kota lainnya,” Yususf 
meyakiniapa yang tadi didengarnya dari tentara yang memegang sten. 
(Halaman 12). 

 
8) Cemas atau gelisah  

Beberapa suasana cemas dialami oleh tokoh dalam novel. Hal tersebut 

ditunjukkan pada kutipan beriku: 

“Apa, Yah?” Yususf menanya dengan cemas.  
“Mungkin Belanda masuk,” Dahlan menduga. (Halaman 12). 
kuripan di atas menunjukkan kecemasan Yusuf saat dan keluarganya 

menduga suara tembakan yang terdengar berasal dari pasukan tentara 
Belanda yang masih mengejar mereka. 

“Bagaimana keadaannya Pak?” tanyanya cemas. (Halaman 37). 
 

 Kutipan di atas adalah pertanyaan yang menunjukkan kecemasan Ko Kian 

Beng terhadap keadaan Yusuf saat berada di rumah sakit karena luka 

tususkan yang yusuf dapatkan setelah menolong dirinya.  

 “Di rumah sakit? Apa yang terjadi?” tampak muka Dahlan 
diwarnai kecemasan. Ko Kian Beng menceritakan secara singkat apa yang 
baru terjadi… (Halaman 38).  
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 Kutipan tersebut menunjukkan kecemasan yang terjadi pada Dahlan 

setelah mengetahui kejadian yang menimpa anakanya, yusuf.  

9) Terharu 

Suasana haru tergambarkan ketika Indonesia mendapatkan 

kemerdekaannya. perasaan haru yang dirasakan oleh Dahlan membuatnya 

mencucurkan air mata. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

…tidak begitu sakit, dibanding dengan kata-kata itu persis diucapkan 
oleh Mariati tatkala di Sipirok dulu, karena tidak tahu arah dan tujuan, tapi 
kini tujuan sudah pasti. Dan lebih dari pastinya tujuan, adalah pastinya 
Tanah Air sudah merdeka. Karena kepastian itu, pada malam harinya 
Dahlan telah mencucurkan air mata, sebab begitu terharu, negeri yang 
dicintainya akhirnya merdeka juga…(Halaman 17). 

 
10) Marah  

Perasaan marah tergambar dari sikap Yusuf setelah tahu dirinya dikejutkan 

oleh boneka berbaju militer Belanda yang dilakukan oleh Amirsyah, Nurudin 

dan Faisal. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut: 

Yusuf mengambil boneka berbaju militer musuh itu lalu 
melemparkannya ke murid-murid yang menonton. 

 “Siapa di antara kalian memihak dia, maju satu per satu,” tangan 
Yusuf menunjuk n\boneka Belanda. Ia edarkan matanya dari kiri ke kanan 
menantang setiap mata yang sedia beradu pandang, tangan dan kaki Yusuf 
siaga penuh. 

 “Ini bukan jaman Belanda. Kita sudah merdeka,” suaranya masih 
keras, tapi amarahnya mulai turun…(Halaman 19). 

 
11). Terkejut  

Suasana terkejut digambarkan saat dahlan mengira tentara Belanda akan 

datang ke gubuk tempat mereka engungsi sejak tadi malam. Perasaan terkejut 

lainnya juga dialami Yusuf saat secara langsung menyaksikan Ko Kian Beng 

dibelit lehernya oleh pencopet. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 
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“Tentara Belanda,” suara Dahlan terkejut. Ia berbalik ke gubuk 
memperhatikan istri dan anak-anaknya. (Halaman 13). 

…Tiba-tiba ia dikejutkan oleh loncatan seorang laki-laki muda yang 
membelit leher orang yang di depannya. Laki-laki setengah tua itu 
melawan, tapi si pembelit tak kenal amoun lalu meninju rahang 
mangsanya. (Halaman 36). 

 
12). Menegangkan  

Suasana menegangkan terjadi saat Yusuf berhadapan dengan beberapa 

pencopet yang menyerangnya saat menolong Ko Kian beng. Kejadian itu 

mngakibatkan Yusuf mendapatkan luka tusukan dan harus dibawa ke rumah 

sakit. Hal tersebut digambarkan pada kutipan berikut: 

…Tiba-tiba ia dikejutkan oleh loncatan seorang laki-laki muda yang 
membelit leher orang yang di depannya. Laki-laki setengah tua itu 
melawan, tapi si pembelit tak kenal amoun lalu meninju rahang 
mangsanya. Yusuf melihat tangan anak muda itu merogoh dompet di saku 
celana laki-laki setengah tua itu, lalu terdengar jeritan keras. Tanpa 
perhitungan, Yusuf melompat kea rah anak muda itu dan tangannya keras 
meninju bagian mukanya. Pemuda itu terjejer. Tapi entah dari mana 
datangnya, seorang laki-laki muda lain muncul dan menerjang dada Yusuf. 
Kaki itu ditangkap oleh Yusuf, disentakkannya keras, hingga lawannya 
jatuh terjembab. Pemuda yang pertama sudah berdiri lagi dan 
menerkamnya dari belakang. Yusuf membalik lalu memiting lehernya 
sekuat tenaga. Tapi bersamaan dengan itu Yusuf merasakan satu benda 
tajam menembus di atas pinggang, mulanya dingin. Kemudian ia tidak 
tahu apa yang terjadi, tubuhnya tergeletak berlumuran darah. (Halaman 
36). 

 
13). Tergesa-gesa  

Suasana tergesa-gesa tergambar ketika Ko Kian Beng harus segera 

melaporkan kejadian tertusuknya Yusuf pada keluarganya. Hal tersebut 

ditunjukkan pada kutipan  berikut: 

“Tolong A Pek beritahukan kepada keluarganya. Ada alamat di kart 
itu,” petugas rumah sakit tergesa-seda memberitahukan dan kemabli ke 
kamar bedah. Ko Kian Beng menahan petugas itu karena ingin tahu . 
(Halaman 37). 
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14). Sedih  

Suasana sedih tergambarkan saat Aminah, ibu Yusuf, menangis setelah 

mendengar kabar anaknya yang berada di rumah sakit karena luka tusukan dari 

pecopet. Hal tersebut digambarkan pada kutipan berikut: 

…Sementara itu istri Dahlan telah muncul mendampingi suaminya. 
Ibu ini tak dapat menguasai dirinya, setelah ia tahu apa yang terjadi atas 
anaknya. Ia menangis terisak-isak. (Halaman 38). 

 
4.1.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita 

untuk mengemukakan gagasan dalam cerita. Dalam novel Cinta Bersemi di 

Seberang Tembok karya Bagin ini, pengarang bercerita dengan memposisikan 

dirinya sebagai orang ketiga  (third person of view). Sebagai orang ketiga, 

pengarang adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-

tokoh cerita dengan menyebutkan nama, atau kata ganti ia, dia, mereka. Nama-

nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus menerus disebut, dan 

sebagai variasi dipergunakan kata ganti. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan 

berikut:  

Seperti itu pula Koran satu dan Koran lain yang terbt di Medan, 
berlomba-lomba memberikan peristiwa tertikamnya Yusuf itu dengan 
berbagai versi. Malah ada yang menyesalkan, untuk apa harus jadi korban 
hanya untuk seorrang Cina. Koran lain menganggap peristiwa itu sebagai 
sikap kesatrianya orang Indonesia, yang tidak pandang bulu dalam 
melakukan pembelaan, apakah yang dibela orang Indonesia atau orang lain. 
Di luar pembicaraan surat-surat kabar  di kalangan copet kota Medan pun 
peristiwa itu menjadikan bahan pembicaraan sesame mereka. Kepala 
kelompok yang membawahi copet pelaku penikaman itu, menyesali 
kecerobohan anak buahnya karena dianggap tidak perlu melakukan 
penikaman, hanya untuk mebebaskan diri dari penangkapan. Untuk memberi 
ganjaran, kepala kelompok tidak memberikan perlindungan bagi kedua 
copet pendatang baru, agar nanti dalam penjara, latihan mental dapat dibina 
oleh copet yang lebih senior. Sementara polisi telah menyebarkan anak 
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buahnya ke daerah hitam, daerah yang direkam sebagai pos penghentian 
copet-copet kota besar. Tidak lebih dari satu minggu, kedua copet yang 
melakukan penganiyayaan itu telah dibekuk oleh polisi. (Halaman 42). 

Pikiran itulah yang sedang bergolak di hati Yusuf, penyesalan atas 
jawaban keras, yang selama ini ia pantangkan. Bahwa ayah semakin 
memahami sikap Yusuf, dirasakan satu bantuan yang amat berharga. Tapi 
ibu, mengapa masih begitu memaksakan kehendaknya. Pertanyaan yang 
tidak menemukan jawaban ini membuat Yusuf termenung sendiri, sementara 
ibu, ayah dan adiknya telah bergerak meninggalkan meja makan. Yusuf 
memperhtingkan, akibat ucapan keras tadi, ibu akan bersikap lebih keras di 
masa mendatang. Dan itu merupakan soal tambahan lagi yang merumitkan. 
(Halaman 97).  

 
Dari kedua kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pengarang memposisikan 

dirinya sebagai orang ketiga serba tahu. Pengarang mengetahui segala hal tentang 

tokoh, perisriwa dan tindakan, termasuk motivasi yang melatarbelakangi tokoh 

dalam mengambil suatu tindakan. Selain   itu, pengarang juga mengetahui (maha 

tahu) tentang pikiran, perasaan dan pandangan tokoh cerita. Namun sebagai orang 

ketiga, pengarang tidak terlibat dalam alur cerita karena hanya sebagai pengamat 

atau dalang yang serba tahu.  

4.1.6 Amanat 

Melalui karya sastra, pengarang memiliki seusuatu yang ingin disampaikan 

kepada pembaca, hal tersebut dikatan sebagai amanat. Begitu juga halnya dengan 

novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin. Amanat atau pesan yang 

ingin disampaikan oleh novel tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. 

Hal ini ditampilkan melalui tokoh Yusuf yang bersungguh-sungguh dalam 

mengejar cita-citanya dan cintanya. Kesungguhan tersebut menghantarkan 

Yusuf mendapat gelar Doktor dan mendapatkan Lian Min yang merupakan 

perempuan yang sangat ia cintai untuk ia jadikan istri. Setelah banyak 



78 
 

rintangan yang dihadapi dan segala macam usaha dalam memperjuangkan 

cintanya, akhirnya Lian Min menjadi istri Yusuf dan mendapatkan restu dari 

kedua orang tua masing-masing. Hal tersebut dicerminkan dalam kutipan 

berikut:  

Disertasi yang setebal seratus halaman itu diucapkannya dengan suara 
lantang selama dua jam lebih. Para mahasiswa dan beberapa dosen yang 
hadir, terpukau mendengar uraian ilmiah yang dianggap lain daripada yang 
lain. Setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan jelas terperinci oleh 
Yusuf disertai bahan-bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada 
yang bertanya-tanya, tatkala rektor menyatakan Yusuf lulus dengan amat 
memuaskan dan sejak itu berhak memakai gelar ahli Doktor. (Halaman 
118). 

Kembali ia merenungkan jalan hidupnya, bahwa ia terlambat tiga 
tahun tidak sekolah karena dulu mengungsi; tetapi hal itu bukanlah 
menghambat drinya untuk mengejar ilmu secara formal. Ia mengakui 
bahwa memperoleh gelar sarjana ahli pada usia tiga puluh empat tahun 
adalah relatif muda dibandingkan dengan beberapa sarjana ahli lainnya 
yang rata-rata berumur di atas empat puluhan. (Halaman 119) 

 
2. Tidak melihat seseorang hanya dari masa lalunya, karena bisa jadi saat 

sekarang ini dan selanjutnya ia menjadi orang yang baik dan bermanfaat 

bagi orang lain. 

Hal ini disampaikan lewat tokoh Yusuf dalam bersikap terhadap Ceng Bie 

yang dulunya merupakan salah satu anggota Poh An Tui yang juga pernah 

memukul ayahnya. Namun, ketika melihat keramahan dan kebaikan Ceng Bie, 

Yusuf dan keluarga Ceng Bie menjadi sahabat baik. Bahkan Ceng Bie banyak 

membantu Yusuf dalam menyelesaikan pelik cintanya dengan Lian Min. Hal 

tersebut tercermin pada kutipan sebagai berikut: 

“Aku sudah siap. Tapi bagaimanan dengan Lian Min. soalnya tidak 
mungkin sepihak,” Yusuf masih mengaharapkan bantuan Ceng Bie dan 
istrinya. Pembicaraan kali ini lebih tegang, dan Ceng Bie sendiri menjuru-
bicarai pihak keluarganya, walaupun Ko Mei Lin juga hadir. 
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“Saya coba mengaturnya, tapi diperlukan waktu. Sabarlah, nanti saya 
akan beritahukan,” janji Ceng Bie dengan sungguh-sungguh kepada 
Yusuf.  (Halaman 98). 

Memang rencana Ang Ceng Bie berjalan rapi begitu Yusuf dan Lian 
Min mask ke halaman cottage, kedua orang tua itu sudah ada di sana, 
duduk santai di beranda depan. Melihat putra-putrinya muncul, sedang 
Lian Min menggendong bayi, kedua orang tua itu bangkit, menyongsong. 
Tersedu-sedu Lian Min merangkul Ko Kian Beng, sementara Dahlan 
mengulurkan tangannya, dicium hormat oleh Yusuf. Kedua orang tua itu 
membuka selubung dan dengan gembiranya menyaksikan menyaksikan 
wajah mungil cucunya. Di cottage itu pula Ceng Bie menjelaskan 
rencananya, bagaimana cara mengantar cucu serta kedua suami-istri 
menghadap istri Ko Kian beng. Rencana serupa juga dikemukakan untuk 
menemui istri Dahlan. Baik Ko Kian beng, maupun Dahlan dapat 
menerima rencana yang diajukan oleh Ang Ceng Bie. (Halaman 140). 

 
3. Tetap berbuat baik kepada orang lain meski beda suku, bangsa, agama, ras, 

budaya dan sebagainya. 

Hal tersebut jiga disampaikan pengarang lewat tokoh Yusuf yang menolong 

Ko Kian Beng yang merupakan orang keturunan Tionghoa, ketika Ko Kian 

Beng dicopet oleh beberapa orang. Yusuf berusaha membantu sampai ia harus 

mendapatkan tusukan di badan. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan sebagai 

berikut: 

Seperti itu pula Koran satu dan Koran lain yang tersebut di Medan, 
berlomba-lomba memberikan peristiwa tertikamnya Yusuf itu dengan 
berbagai versi. Malah ada yang menyesalkan, untuk apa harus jadi korban 
hanya untuk seorrang Cina. Koran lain menganggap peristiwa itu sebagai 
sikap kesatrianya orang Indonesia, yang tidak pandang bulu dalam 
melakukan pembelaan, apakah yang dibela orang Indonesia atau orang 
lain… (Halaman 42) 

 
4. Berfikir lebih luas dan bijak ketika menghadapi sebuah permasalahan. 

Berfikir bijak sangat ditonjolkan pada pola pikir tokoh Dahlan dan 

menghadapi atau melihat sebuah masalah. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan sebagi berikut:  
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Peristiwa di restoran itu sore harinya disampaikan oleh Yusuf kepada 
ayahnya. Yusuf mengharap, agar ayahnya bertindak balas dendam atas 
penganiyayaan yang dulu dilakukan oleh Ceng Bie. Tapi harapan Yusuf 
tidak tercapai. Dahlan, ayahnya, berkesimpulan bahwa peristiwa Poh An 
Tui dan tindakan-tindakannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
penjajahan. 
 “Pemerintah Belanda berkepentingan mengadu-domba orang-orang 
Tionghowa dengan orang-orang Indonesia. Bila kita terus saling hantam-
hantaman, itu berarti bahwa ‘bom waktu’ yang ditinggalkan oleh Belanda 
dulu, masih tetap bekerja. Masih tetap dapat mengadu-domba kita dengan 
kita.” Begitu Dahlan dengan panjang lebar menguraikan persoalannya 
kepada Yusuf. Kata-kata ayahnya yang diucapkan dengan nada sabar, 
mendinginkan sedikit hati Yusuf. Tak sekilas pun tampak riak dendam 
pada air muka ayah, kecuali keluhan.  
“Orang-orang Cina yang ada di negeri kita ini, oleh pemerintah colonial, 
sejak dulu dijadikan alat bagi kepentingan Belanda. Dengan begitu orang 
kita lebih membenci orang Cina daripada orang Belandanya sendiri. 
Padahal semua itu  adalah siasat Belanda yang terkenal dengan istilah 
divide et impera,” tutur Dahlan lebih lanjut. (Halaman 26-27). 

 

4.2 Nilai-nilai yang Terdapat dalam Novel Cinta Bersemi di Seberang 

Tembok Karya Bagin 

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, berharga, bermutu, 

menunjukkan kualitas dan berguna serta penting bagi manusia. Dalam novel Cinta 

Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin terdapat bebrapa nilaiyang ditampilkan 

oleh pengarang. nilai-nilai tersebut meliputi: nilai religious, nilai moral, nilai 

sosial dan nilai budaya. adapun pemaparannya sebagai berikut: 

4.2.1 Nilai religius 

Nilai religious dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin 

berkaitan dengan hati nurani atau kerohanian pribadi tokoh yang bersumber dari 

kepercayaan atau keyakinan manusia. Hal tersebut tergambar dalam ucapan 

maupun tingkah laku tokoh yang dipaparkan dalam novel. Adapun rincian nilai 
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religius berdasarkan klasifikasi aqidah, syari’ah dan akhlak dalam novel Cinta 

Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin sebagai berikut:  

a. Nilai religius berdasarkan aqidah 

1. Bersyahadat 

Bersyahadat atau mengucapkan dua kalimat syahadat adalah pintu gerbang 

pertama yang wajib ditempuh leh seseorang ketika ia mengatakan dirinya sebagai 

hamba Allah dan memeluk Islam. Hal tersebut dilakukan oleh Lian Min ketika ia 

memutuskan dirinya untuk menjadi muallaf dan menikah dengan Yusuf sebagai 

seorang muslimah. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutiapan berikut:  

Persoalannya tidak begitu sulit. Dengan dua orang saksi, Lian Min 
mengucapkan “dua kalimah shahadat”. Kemudian dditeruskan dengan 
ijabkabul yang diwakilkan oleh penghulu. (Halaman 132). 
 

b. Nilai religius berdasarkan syari’ah 

1. Berpuasa 

Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan pada 

bulan Ramadhan oleh setiap muslim yang mampu. Itulah yang dilakukan oleh 

Yusuf dan keluarganya. Meski dalam keadaan mengungsi dan bahaya yang 

sewaktu-waktu dapat mengancam, mereka tetap melaksanakan salah satu rukun 

Islam yang mereka yakini. Hal tersebut digambarkan pada kutipan berikut:  

 Yusuf dan kedua adiknya tidak dapat berbuat banyak. Apalagi karena 
bulan Ramadhan dan mereka turut berpuasa. Siang hari Yusuf mendayung 
sepedanya melalui jalan yang mereka lalui ke arah Siantar…. (Halaman 11).  

 
2. Berwudhu, sholat dan membaca Al Qur’an. 

Berwudhu, kemudian sholat dan membaca Qur’an merupakan rangkaian 

ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika dekat kepada-Nya, 
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maka ketenangan hati akan didapat bagi hamba yang mendekat, karena Allah lah 

yang menguasai seluruh manusia. Hal tersebutkan dilakukan oleh Yusuf sebab 

kegelisahan yang sedang dialaminya. Adapun kutipannya sebagai berikut:  

…Yusuf merasa dirinya telah terhujam pada arus yang dalam. Ia berjuang 
melawan tarikan arus yang tak terukur dalamnya ini. Ia pergi ke kamar mandi, 
mengambil wudhu, kemudian sembahyang. Mengatasi bayangan wajah dan 
ingatan pada secarik kertas, ia ambil Quran kecil dari lemari, lalu 
membacanya lembut, hanya terdengar dalam hati. (Halaman 57). 

 
c. Nilai religius berdasarkan akhlak 

1. Mengucapkan Alhamdulillah 

Mengucapkan Alhamdulillah adalah salah satu kalimat zikir untuk 

menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. kalimat 

indah ini diucapkan oleh ibu pembantu yang merawat Yusuf ketika berada di 

Jakarta pada saat Yusuf mengatakan kepada ibu itu bahwa Lian Min adalah calon 

istrinya. Adapun kutipannya sebagai berikut: 

“Bu, ini calon istri saya,” Yusuf denga pasti memperkenalkan Lian Min. 
“Alhamdulillah Gan. Ibu mendoakan semoga juragan rukun kekal 

jodohnya,” ucap Ibu pembantu rumah tangga, sambil tangannya meletakkan 
cangkir di meja. (Halaman 123). 

 
2. Mengucapkan Istighfar 

Beristighfar dengan mengucapkan Astaghfirullah adalah kalimat yang 

diucapkan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Hal 

tersebut dilakukan oleh Yusuf ketika ia tersadar atas perbuatannya dengan Lian 

Min sedangkan mereka belum menikah. Seketika itu, Yusuf ingat akan dosa 

kemudian langsung beristighfar. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:  

“Astaghfirullah. Kita belum nikah. Belum boleh,” Yusuf sadar akan 
dorongan nafsu yang hampir tak terkendalikan. (Halaman 126). 
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3. Mengingat bahwa Allah penentu segala-galanya 

Keyakinan akan kekuasaan Allah SWT atas sluruh alam, termasuk kejadian 

tentang manusia disampaiakan oleh Ko Kian Beng dalam kutipan berikut:  

“Kita tidak dapat banyak berbuat. Nasib lebih banyak ditentukan oleh 
Tuhan Allah,’ Ko Kian Beng menjawab dengan bijaksana. (Halaman 136). 

 
4.2.2 Nilai Moral 

Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan budi pekerti, baik dan buruk 

tingkah laku manusia yang menyangkut adab, sopan santun dan tata karma yang 

berlaku dalam masyarakat tertentu atau ajaran tertentu. Sehingganilai moral dalam 

cerita dapat berupa nilai moral baik maupun nilai moral buruk. Adapun nilai 

moral dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin, yaitu  

sebagai berikut: 

a) Nilai moral yang buruk terdapat pada kutipan berikut: 

Amirsyah adalah salah seorang yang paling senang memperolokkan 

keanehan Yusuf. Pada satu pagi bersama Nurudin dan Faisal, Amirsyah 

meningkatkan olok-olokannya. Sekali ini dengan rencana dan persiapan 

yang matang. Sebuah boneka sebesar orangyang diberi berpakaian militer 

Belanda, dijadikan alatnya. Sebelum murid-murid lain datang, ketiga 

orang ini sembunyi di balik pohon kembang sepatu, yang merupakan 

pagar halaman sekolah. Dari tempat persembunyia itu mereka dapat 

melihat orang-orang masuk ke halaman, tapi orang tidak dapat melihat 

mereka. Persisi tatkala Yusuf yang masuk ke halaman sekolahAmisyah 

memunculkan boneka berseragam serdadu Belanda itu ke depan pagar. 

Betapa terkejutnya Yusuf melihat sosok tubuh serdaru yang pernah 

menghantam bapaknya tiga tahun yang lalu hingga gerak naruliahnya 

melompatkan tubuhnya mengelak ke samping. Gerakan spontan itu 

mengejutkan anjing galak yang nongkrong di depan rumah yang di 
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samping sekolah itu. Anjing itu melompat dan menggonggong. Bersamaan 

dengan itu terdengar gelak tertawa Amisyah dan kedua kawannya, disertai 

kata ejekan. (halaman 18). 

 Pada kutipan di atas, ditunjukkan moral buruk berupa sikap mengolok-

olok yang dilakukan oleh Amisyah, Faisal dan Nurudin kepada Yusuf yang 

masih terpengaruh oleh situasi-situasi menegangkan ketika ia mengungsi di 

hutan dan masih memiliki rasa dendam yang besar terhadap tentara Belanda 

yang sebelumnya menjajah rakyat Indonesia.  

b) Moral baik ditunjukkan pada kutipan berikut:  

Moral baik yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada Ko Kian Beng dengan 

tetap menghormati Ko Kian Beng meski pada  Lamaran Yusuf untuk Lian 

Min, putri  Ko Kian Beng ditolak sendiri oleh Ko Kian Beng.Hal tersebut juga 

tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Ko Kian Beng sebagai atasannya di 

sekolah Su Tung tempat Yusuf mengajar. Sikap tersebut membuat Ko Kian 

Beng kagum kepada Yusuf. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Nanti bila disertasi itu selesai dan bila berhasil saya pertahankan di 
depan senat Perguruan Tinggi, saya akan aktif lagi di sini,” itulah janji 
Yusuf kepada Ko Kian Beng. Tidak pernah Yusuf sangkut-pautkan 
lamarannya yang ditolak oleh Ko Kian Beng, atau sikap istri Ko Kian 
Beng yang begitu sombong waktu itu. Sikap Yusuf seperti itu amat 
dikagumi oleh Ko Kian Beng. Dalam hatinya ia sungguh-suungguh 
mengakui kebesaran jiwa anak muda itu, yang andai saja ia orang 
Tionghoa, pasti lamaran itu diterima. Bahkan Ko Kian Beng akan sedia 
menerima, asal saja masyarakat kelompok mereka tidak mengancam 
dengan mengucilkan keluarganya. Ancaman itu sudah pernah disampaikan 
oleh kelompok Tionghoa perantauan, bahwa Yayasan akan terpaksa 
menghentikan Ko Kian Beng sebagai petugas sekolah, bila terjadi sesuatu 
peristiwa yang bertentangan dengan adat istiadat dan menodai kesucian 
leluhur mereka. (Halaman 99). 

 
 
4.2.3 Nilai Sosial 
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Nilai sosial merupakan nilai atau hal-hal yang berkaitan dengan interaksi 

dalam kehidupan masyarakat sbagai makhluk sosial. Adapun nilai sosial yang 

terdapat dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin sebagai 

berikut: 

1. Menjalin hubungan yang baik 

Hal tersebut seperti ditunjukkan oleh sikap tokoh Sunarto, guru 

matematika Yusuf di SMP terhadap murid-muridnya. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam kutipan berikut:  

Mungkin karena sikap Sunarto, guru matematika yang menaruh 
simpati kepada Yusuf, merupakan sebab utama mengapa Yusuf pun 
bersikap simpatik kepada guru yang satu ini. Guru yang masih bujangan 
ini tampaknya lebih dekat kepada murid-murid dengan caranya bergaul 
yang agak bebas. Ia tidak berlagak kaku, atau memasang jarak di balik 
keangkerannya, sebagai guru, malahan sebaliknya ia senantiasa mau 
bergaul secara wajar dengan murid-muridnya. Sunarto juga mau memberi 
pelajaran tambahan secara Cuma-Cuma di rumahnya kepada murid-murid 
yang mau. (Halaman 24). 

 
 Hubungan yang baik juga digambarkan oleh tokoh Dahlan dengan Ceng 

Bie dan istrinya. Ketika itu Ceng Bie dan istrinya untuk pertama kali 

berkunjung ke rumah Dahlan setelah sebelumnya Ceng Bie mengetahui dari 

Yusuf bahwa Dahlan adalah orang yang pernah ia pukuli ketika Ceng Bie 

masih menjadi pasukan Poh An Tuiketika Indonesia belum merdeka. Dahlan 

pun memiliki pandangan yang luas tentang hal tersebut sehingga memaklumi 

juga tindakan pasukanPoh An Tuisaat itu. Adapun kutipannya sebagai berikut: 

Dan apa yang diungkapkannya itu benar-benar dipenuhi Ang Ceng 
Bie. Satu pagi di hari Minggu, Ang Ceng Biedan istrinya Kho Mei Ling 
berkunjung ke rumah Dahlan. Tentu saja mereka tak lupa membawa oleh-
oleh sebagai telangkai persahabatan. Dahlan yang luas pandangannya, 
menyambut tamunya dengan hati lapang… (Halaman 30). 
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2. Saling menolong 

 Hal tersebut dicerminkan oleh tokoh Yusuf ketika ia melihat Ko Kian 

Beng yang sebelumnya tidak ia kenal diserang oleh beberapa pencopet. 

Dengan tulus ia menolong Ko Kian Beng sehingga ia pun mendapatkan luka 

tusukan di badannya. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut:  

…Tiba-tiba ia dikejutkan oleh loncatan seorang laki-laki muda yang 
membelit leher orang yang di depannya. Laki-laki setengah tua itu 
melawan, tapi si pembelit tak kenal amoun lalu meninju rahang 
mangsanya. Yusuf melihat tangan anak muda itu merogoh dompet di saku 
celana laki-laki setengah tua itu, lalu terdengar jeritan keras. Tanpa 
perhitungan, Yusuf melompat kea rah anak muda itu dan tangannya keras 
meninju bagian mukanya. Pemuda itu terjejer. Tapi entah dari mana 
datangnya, seorang laki-laki muda lain muncul dan menerjang dada Yusuf. 
Kaki itu ditangkap oleh Yusuf, disentakkannya keras, hingga lawannya 
jatuh terjembab. Pemuda yang pertama sudah berdiri lagi dan 
menerkamnya dari belakang. Yusuf membalik lalu memiting lehernya 
sekuat tenaga. Tapi bersamaan dengan itu Yusuf merasakan satu benda 
tajam menembus di atas pinggang, mulanya dingin. Kemudian ia tidak 
tahu apa yang terjadi, tubuhnya tergeletak berlumuran darah. (Halaman 
35-36). 

 
 

4.2.4 Nilai Budaya 

Nilai budaya yang terdapat dalam novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok 

Karya Bagin berupa nilai kebudayaan yang berupa ide. Hal tersebut tercermin 

dalam kebudayaan orang-orang Tionghoa perantauan di Indonesia yang 

digambarkan dalam novel pada hal-hal berikut:  

1. Orang-orang Tionghoa di Indonesia Memiliki Tradisi untuk Menikah Sesama 

Keturunan Tionghoa  

Orang-orang Tionghoa di Indonesia memiliki tradisi untuk menikah 

sesama keturunan Tionghoa. Kemudian jika ada anggota keluarga Tionghoa 

menikah dengan orang pribumi, maka keluarga Tionghoa tersebut akan 
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dikucilkan oleh orang Tionghoa yang lainnya. Hal tersebut terungkap dalam 

kutipan berikut:  

“Ingat baik-baik Lian. Tidak ada turunan kita dari dulu, yang kawin 
sama hoana (orang pribumi),” begitu istri Ko Kian Beng menasihati 
putrinya, sambil mengungkit-ungkit latar belakang sejarah. Lian Min tetap 
tunduk dalam duduknya, sedikit merah matanya menahan sentuhan saraf 
perih, di mana pangkal tenggorokan terasa risi. 

“Membuat malu bukan kita sekeluarga saja, tapi seluruh rumpun Ko 
tercemar bila hubunganmu itu diteruskan,” ibu lebih luas membayangkan 
ancaman. Mungkin dikira bahwa putrinya menyesal sesudah menerima 
nasihat yang begitu keras, karena itu istri Ko Kian Beng mengalihkan 
acara. (Halaman 78).  

…Dalam hatinya ia sungguh-suungguh mengakui kebesaran jiwa anak 
muda itu, yang andai saja ia orang Tionghoa, pasti lamaran itu diterima. 
Bahkan Ko Kian Beng akan sedia menerima, asal saja masyarakat 
kelompok mereka tidak mengancam dengan mengucilkan keluarganya. 
Ancaman itu sudah pernah disampaikan oleh kelompok Tionghoa 
perantauan, bahwa Yayasan akan terpaksa menghentikan Ko Kian Beng 
sebagai petugas sekolah, bila terjadi sesuatu peristiwa yang bertentangan 
dengan adat istiadat dan menodai kesucian leluhur mereka. (Halaman 99). 

 
2. Rasa Setia Kawan Sesama Orang Tionghoa Sangat Kuat yang Dapat 

Menjadikan Orang-orang Tionghoa Menjadi Maju. 

Rasa setia kawan sesama orang Tionghoa sangat kuat yang dapat 

menjadikan orang-orang Tionghoa menjadi maju. Sebab mereka juga sering 

dikhawatirkan dengan kemiskinan, terlebih mereka masih menganggap diri 

mereka sebagai orang perantauan yang jauh dari kerabat. Hal tersebut terdapat 

pada kutipan berikut:  

“Bukan itu saja,” Yusuf masih penasaran, “Lihat saja kenyataan. rata-
rata orang Cina di sini, lebih kaya dari Indonesia. Ini juga menimbulkan 
rasa curiga,” yusuf langsung mengungkapkan soal yang selalu terpendam 
dalam dirinya. 

“Sebenarnya tentang itu agak lain, Suf. Seagai orang perantau, bangsa 
apa saja, rasa setia kawannya kuat seklai. rasa setia kawan itulah yang 
membantu orang-orang Tionghoa dpat berusaha maju. Apalagi, sebagai 
perantau, orang-orang Tionghoa dihantui rasa takut kepad kemiskinan. 
Sebab mereka merasa dirinya jauh dari kerabat, jauh dari kampong 
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halaman,’” Ang Ceng Bie menyikap rahasia kesuksesan orang-orang 
Tionghoa perantuan. (Halaman 28-29). 

 
4.3 Kaitan Hasil Analisis Novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya 

Bagin dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Analisis struktural merupakan analisis pada unsur-unsur intrinsik yang 

mencakup tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan amanat. Hal tersebut juga 

terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA pada 

kelas XI semester I dengan Standar Kompetensi Mebaca, Memahami hikayat, 

novel Indonesia atau novel terjemahan, dan Kompetensi Dasar, menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau Terjemahan. Adapun 

materi pada analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Indonesia atau terjemahan yang 

meliputi tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar dan amanat. 

2. menganalisis unsur-unsur ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan yang 

meliputi nilai religius, nilai sosial, nilai budaya dan nilai moral. 

Berdasarkan materi pada silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tersebut, dapat dilihat hubungan penelitian dengan materi ajar. Hubungan 

tersebut berupa kesamaan pembahasan antara penelitian dengan materi ajar pada 

silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Karena, Penelitian dalam 

menganalisis struktural dan nilai-nilai (nilai religius, nilai sosial, nilai moral dan 

nilai budaya) dalam  novel juga digunakan dalam materi pembelajaran sastra di 

tingkat SMA. Sehingga, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan 

atau bahan ajar pada Standar Kompetensi Membaca, Memahami hikayat, novel 
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Indonesia atau novel terjemahan, dan Kompetensi Dasar, menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau Terjemahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 



90 
 

a. Struktural novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok karya Bagin terdiri dari, 

tema: tentang perjuangan seorang pemuda bernama Yusuf dalam menggapai 

cita-cita dan cintanya dan Yusuf merupakan tokoh utama dalam novel 

tersebut. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Cerita digambarkan 

dengan latar di Medan, pada waktu pagi, siang dan malam dengan suasana 

senang dan sedih.Sudut pandang yang digunakan yaitu orang ketiga serba 

tahu. Adapun amanat dalam novel, yaitu: bersungguh-sungguh, tidak melihat 

seseorang hanya dari masa lalunya, dan tetap berbuat baik pada semua orang 

meski beda suku, ras, agama dan seterusnya. 

b. Nilai-nilai dalam novel terdiri dari nilai religious, yaitu : berwudhu, sholat, 

membaca Alqur’an dan seterusnya. Nilai moral seperti: menghormati orang 

lain. Nilai sosial, yaitu:menjalin hubungan baik dan saling menolong. Nilai 

budaya yaitu:  budaya orang Tionghoa perantuan yang menikah dengan 

sesama keturunan Tinghoa, rasa setia kawan sesama orang Tionghoa sangat 

kuat. 

c. Kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA berupa analisis yang 

dilakukan pada penelitian ini juga digunakan pada materi ajar pada silabus 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

5.2 Saran 

Dari hasil yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru bahasa dan sastra Indonesia, agar hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan serta bahan 
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ajardalam pembelajran sastra tingkat SMA pada kelas XI semester I yang 

dapat membantu siswa menerima dan memahami materi sastra. 

2. Bagi siswa, hendaknya dapat membaca novel dan mengambil nilai-nilai positif 

dalam novel sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata siswa, 

sehingga ada keseimbangan anatara yang dipelajari dengan aplikasi. kemudian 

nilai-nilai yang buruk dalam novel menjadi pembelajran untuk tidak ditiru. 

3. Bagi para pembaca karya sastra, juga hendaknya mengambil nilai-nilai positif 

yang ditampilkan dalam novel. Novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok 

Karya Bagin merupakan novel angkatan Balai Pustaka yang menarik untuk 

dibaca, sehingga tidak ada salahnya untuk membaca novel tersebut. 

4. Bagi peneliti lain, sebaiknya terus meningkatkan penelitian di bidang sastra 

khususnya novel Cinta Bersemi di Seberang Tembok Karya Bagin secara lebih 

mendalam dengan bentuk analisis yang berbeda, sebab novel tersebut menarik 

sebagi bahan penelitian.  
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