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ABSTRAK 

ASPEK MORAL DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM DI 
WAJAHMU KARYA TERE LIYE: TINJAUAN SEMIOTIK DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Salman Achirudin, A 310 080 180, Progdi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun 
novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, (2) mendeskripsikan 
aspek moral yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 
Tere Liye dengan menggunakan pendekatan semiotik, (3) mendeskripsikan 
implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
aspek moral dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 
Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan wacana yang terdapat dalam novel 
Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye diterbitkan oleh 
penerbit Republika pada tahun 2013 setebal 426 halaman. Sumber data sekunder 
dalam penelitian ini diperoleh dari internet dan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik pustaka dan catat. Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik 
trianggulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model pembacaan 
model semiotik yakni heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktural terhadap novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 
diperoleh tema novel ini adalah rahasia di balik sebuah kehidupan. Alur yang 
digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Tokoh yang dibahas ini adalah 
Rehan/Ray Diar, Penjaga Panti, Plee, Jo, Fitri, Rinai, dan orang dengan wajah 
menyenangkan. Latar tempat dalam novel ini adalah di panti asuhan, rumah sakit, 
terminal, rumah singgah, gerbong kereta, Ibukota. Latar waktu dalam novel ini 
terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2044, ketika Rehan melarikan diri dari panti 
asuhan hingga Rehan terbaring di rumah sakit; terhitung selama 44 tahun. Latar 
sosial dalam penelitian ini adalah latar sosial kehidupan di panti asuhan, 
lingkungan terminal, dan latar sosial di kalangan para pengusaha. Analisis aspek 
moral dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dengan menggunakan 
pendekatan semiotik, antara lain moral keagamaan, moral kekeluargaan, dan 
moral individu. Implementasi hasil penelitian novel ini dalam pembelajaran 
apresiasi sastra di SMA didasarkan pada standar kompetensi membaca yang 
termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran 
Bahasa Indonesia kelas XI. Kompetensi dasar 7.2 Menganalisis unsur-unsur 
intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 

 
Kata Kunci:  Semiotik dan Aspek Moral 
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ASPEK MORAL DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM DI 

WAJAHMU KARYA TERE LIYE: TINJAUAN SEMIOTIK DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Salman Achirudin 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

1. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang yang 

dituangkan dalam bahasa. Kegiatan sastra merupakan suatu kegiatan yang 

memiliki unsur-unsur seperti pikiran, perasaan, pengalaman, ide-ide, 

semangat dan lain-lain dari seorang pengarang yang diekspresikan dalam 

bentuk tulisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Aminuddin (2002: 57) 

yang mengatakan karya sastra lahir dari pengekspresian endapan 

pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam 

melalui proses imajinasi. 

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti 

manusia yang beradab. Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda, 

yakni segi batiniah dan lahiriah. Orang yang baik adalah orang yang 

memiliki sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

baik pula. Sikap batin itu sering disebut hati (Hadiwardoyo, 1994: 13). 

Berdasarkan hal itu, moral dapat dilihat dari dua segi yaitu segi batiniah 

(hati) dan segi lahiriah (perbuatan). Jadi, dapat dikatakan bahwa moral 

merupakan perwujudan sesuatu perbuatan manusia baik atau buruk 

(akhlak) yang didasari oleh sikap batin (hati). Dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahnu karya Tere Liye, pengarang menuliskan banyak 

sekali aspek moral dalam novelnya dalam bentuk ikon, indeks dan simbol 

tertentu seperti aspek moral dalam bentuk kesadaran bahwasanya manusia 

mempunyai kodrat. 

Dalam proses pembelajaran, sastra dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai 

kearifan dalam menghadapi kehidupan yang kompleks dan multidimensi. 
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Termasuk di dalamnya: realitas sosial, lingkungan hidup, kedamaian dan 

perpecahan, kejujuran dan kecurangan, cinta kasih dan kebencian, 

kesetaraan dan bias jender, keshalihan dan kezhaliman, serta ketuhanan 

dan kemanusiaan. Alhasil, melalui pembelajaran sastra, siswa diharapkan 

akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, sanggup 

mengaktualisasikan diri dengan potensinya, mampu mengekspresikan 

pikiran dan perasaan dengan baik, berwawasan luas, mampu berpikir 

kritis, berkarakter, halus budi pekertinya, dan peka terhadap lingkungan 

sosial masyarakat dan bangsanya (Ali Imron, 2007:66). 

Pemilihan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dilatar belakangi 

oleh adanya keinginan untuk memahami aspek moral yang terdapat dalam 

novel tersebut. Novel ini memiliki nilai didik positif yaitu penjelasan 

mengenai aspek moral yang terkandung dalam cerita sehingga dapat 

dijadikan masukan bagi pembaca dan penikmat sastra. Novel karya Tere 

Liye ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan baik dari segi bahasa 

maupun isi novel tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur 

pembangun novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, 

aspek moral apa yang terdapat dalam novel tersebut dengan tinjauan 

semiotik, dan implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur 

pembangun novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, 

mendeskripsikan aspek moral yang terdapat dalam novel tersebut dengan 

tinjauan semiotik, dan mendeskripsikan implementasi hasil penelitian ini 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu dengan judul “Aspek Moral dalam 

Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye: Tinjauan 

Semiotik dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMA”. 
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2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif 

dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat suatu hal. Strategi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi studi kasus terpancang (embedded research). 

Dalam penelitian ini mengungkapkan data-data yang berupa kalimat dan 

wacana yang ada dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye dan permasalahan-permasalahannya dianalisis dengan 

menggunakan teori struktural. 

Objek penelitian ini adalah aspek moral dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. Data merupakan bahan yang 

akan dianalisis dalam penelitian. Data dalam penelitian ini adalah kata, 

ungkapan, kalimat, dan wacana serta peristiwa yang ada dalam novel ini. 

Sumber data adalah tempat/sumber dimana data diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika, Jakarta tahun 2013, tebal 426 

halaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internet 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka dan catat. Teknik catat dilakukan dengan mencatat secara teliti 

terhadap data primer yakni novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye. 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

teknik trianggulasi. Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi data. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data secara model pembacaan model semiotik, yakni heuristik dan 

hermeneutik. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Struktur Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye 

Analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin 

fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara 

bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Nurgiyantoro, 2007: 

37). 

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur yang membangun 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye secara 

fungsional memiliki keterkaitan sangat erat. Tema, alur, penokohan, 

dan latar saling terkait dan memiliki keterpaduan. Adapun tema dalam 

novel ini adalah rahasia dibalik kehidupan. Novel ini menceritakan 

tentang kisah hidup, percintaan, dan penjelasan akan sebab-akibat 

kehidupan yang selalu berhubungan. 

Alur yang digunakan dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu adalah alur campuran, yaitu peristiwa-peristiwa gabungan 

dari plot progresif dan plot regesif. Atau, diawali dengan tahap klimaks 

2, tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan 

konflik, tahap klimaks 1, dan tahap penyelesaian. Skema alur novel ini 

secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. 

D2  A B C D1 E 

D2:  Tahap klimaks (climax) ke-2 menceritakan tentang Rinai yang 

tumbuh di panti asuhan sedang sedih karena rindu orang tuanya 

yang belum pernah dia temui, langitpun ikut mengiringi 

kesedihannya. Lalu di waktu yang sama ribuan kilometer dari 

Panti Asuhan pemilik kongsi bisnis yang sedang sekarat akhirnya 

kondisinya membaik setelah segala usaha dilakukan oleh tim 

medis. 

A :  Tahap penyituasian (situation) yang menggambarkan awal cerita 

dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Novel ini di awali 

dengan Rehan yang dibesarkan disebuah panti asuhan dan pada 

saat itu Rehan ketahuan mencuri oleh penjaga Panti. Rehan 
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mencuri bungkusan-bungkusan milik penjaga Panti, namun 

Rehan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga dia terus 

dihukum atas perbuatannya. Rehan sengaja melakukan perbuatan 

itu karena dia merasa benci terhadap penjaga Panti dan tidak suka 

tinggal di Panti Asuhan tersebut. 

B:   Tahap pemunculan konflik (generating circumstance) digambarkan 

pertemuan Rehan saat dia berusia enam puluh tahun dengan orang 

berwajah menyenangkan yang ditemui Rehan ketika terbaring di 

Rumah Sakit dalam keadaan koma selama berbulan-bulan. Rehan 

bertemu orang dengan wajah menyenangkan dibawah alam sadar 

Rehan. 

C:  Tahap peningkatan konflik (ricing action) digambarkan orang 

dengan wajah menyenangkan menjelaskan bahwa Rehan 

beruntung karena mendapatkan kesempatan hebat untuk 

mengetahui penjelasan atas lima pertanyaan yang mengganjal 

selama hidupnya sebelum ajal menjemput melalui perjalanan 

spiritual, mengenang masa lalunya. 

D1: Tahap klimaks (climax) ke-1 digambarkan orang dengan wajah 

menyenangkan memberi lima jawaban sekaligus penjelasan-

penjelasan atas lima pertanyaan dalam kehidupan Rehan selama 

ini melalui perjalanan mengenang masa lalu, sehingga diujung 

jawaban atas pertanyaan terakhir Rehan dapat menerima semua 

kenyataan yang terjadi dalam sisi kehidupan Rehan selama enam 

puluh tahun. 

E:  Tahap penyelesaian (denoument) digambarkan orang dengan 

wajah menyenangkan memberitahu alasan kepada Rehan 

mengapa dia mendapatkan kesempatan perjalanan mengenang 

masa lalunya dan dia dikembalikan sehat seperti semula dan 

diberi waktu lima hari guna mendapatkan kesempatan untuk 

memperbaiki segalanya sebagai bekal perjalanan jauh setelah itu. 
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Penokohan (karakter) biasanya dipakai dalam dua konteks. 

Konteks pertama, karakter merujuk pada individu yang muncul dalam 

cerita. Yang kedua, karakter yang merujuk pada percampuran dari 

berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari 

individu-individu (Stanton, 2007: 33) 

Tokoh utama dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

adalah Rehan / Ray. Adapun tokoh-tokoh lain yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah Diar, Penjaga Panti, Plee, Jo, Fitri, Rinai, dan 

orang dengan wajah menyenangkan. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 216) latar atau 

setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Latar dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Latar tempat dalam novel ini adalah di Panti Asuhan, Rumah Sakit, 

terminal, Rumah Singgah, gerbong kereta, Ibukota. Latar waktu 

berbilang empat puluh empat tahun setara dengan umur Rehan ketika 

melarikan diri dari panti asuhan hingga umur Rehan ketika diberi 

kesempatan oleh orang dengan wajah menyenangkan untuk 

memperbaiki semuanya pada akhir cerita yaitu dari tahun 2000 sampai 

2044. Latar sosial dalam novel ini adalah menggunakan latar sosial 

kehidupan di Panti Asuhan, lingkungan terminal, dan latar sosial di 

kalangan para pengusaha. 

 

b. Aspek Moral dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya 

Tere Liye 

Berdasarkan analisis semiotik, novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye sarat dengan aspek moral. Aspek moral yang 

tedapat dalam terdapat dalam novel ini antara lain moral keagamaan, 

moral kekeluargaan, dan moral individu. Berikut penjelasan mengenai 
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aspek moral yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye tinjauan semiotik. 

1) Moral Keagamaan 

Moral keagamaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini 

adalah moral keagamaan menurut pandangan agama Islam. Dalam 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye, moral 

keagamaan ditunjukkan oleh sikap Rehan yang tidak taat kepada Tuhan 

Yang Maha Esa bahwa sebenarnya seorang muslim harus menjalankan 

perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan berikut. 

Berbuka? Sebenarnya Rehan tidak pernah puasa selama 
sebulan ini. Juga sepanjang bulan suci tahun-tahun lalu. 
Dia memang selalu ikut sahur di malam hari. Selalunya 
dengan mencuri sisa makanan sahur di siang hari. 
Kemudian sore harinya pura-pura memasang wajah 
kelaparan ikut berbuka bersama yag lainnya (Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu, 2013: 14). 

 
Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Rehan tidak berpuasa 

selama bulan Ramadhan. Rehan besikap seolah-olah dia berpuasa, 

tetapi di siang hari dia mencuri makanan. Sikap Rehan menunjukan 

bahwa dia adalah sosok yang tidak taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Ketaatan terhadap Tuhan juga ditunjukan oleh tokoh penjaga 

Panti. Penjaga Panti sebagai seoarang muslim akan memunaikan ibadah 

haji sesuai dengan rukun Islam. Sebagaimana dalam kutipan berikut. 

Dan sebagai gantinya dia mendapatkan tanda lunas 
perjalanan besar itu. Mendapatkan kepastian kursi 
berangkat. Bukan uang, tapi berkas-berkas itu. Semua 
dokumen penting keberangkatan hajinya ada dalam 
brankas merah itu (Rembulan Tenggelam di Wajahmu, 
2013: 46). 

 
“Keluarganya mendidik dan mengajarinya sejak kecil 
bahwa orang-orang terhormat adalah orang yang memiliki 
sebutan haji di depan nama. Maka itulah mimpinya, 
pulang memakai kopiah haji warna putih (Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu, 2013: 68). 
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2) Moral Kekeluargaan 

Nilai moral keluargaan adalah ajaran tentang baik buruk 

perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan keluarga. Berikut 

merupakan aspek moral kekeluargaan dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

a) Kasih Sayang terhadap Saudara 

Sesama anggota keluarga harus saling menyayangi dan 

melindungi satu sama lain. Hal ini termasuk kewajiban karena tugas 

anggota keluarga harus membela dari siapa saja yang berbuat tidak 

menyenangkan terhadap keluarganya. 

Rehan digambarkan sebagai sosok yang ingin melindungi 

keluarganya meskipun bukan keluarga kandungnya seperti ketika 

Rehan berada di Panti Asuhan dan di Rumah Ringgah. 

Rumah singgah ini memberikan sepotong kehidupan baru 
yang indah baginya. Anak-anak lain menjadi keluarga 
baginya. Mereka malah lebih dari sekedar keluarga. Maka 
watak Ray yang “soldier” muncul tak tertahankan. Sama 
seperti di panti dulu, ketika Ray tanpa disadarinya selalu 
melindungi Diar dan anak-anak lainnya dari perlakuan 
penjaga Panti, maka di Rumah Singgah itu, Ray 
memutuskan akan membela mereka dari siapa saja yang 
berbuat tidak menyenangkan. Dia bersumpah (Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu, 2013: 97-98). 

 
b) Tanggung Jawab sebagai Suami 

Menurut Zuriah (2007: 69) tanggung jawab adalah sikap dan 

perilaku seseorang untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, yang 

dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam 

dan sosial), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Seorang suami juga bertanggung jawab terhadap istrinya, 

seperti memberi nafkah lahir dan batin, mencintai istri, membawa ke 

Rumah Sakit ketika istrinya sakit. 

Rehan adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap istrinya. 

Sikap tanggung jawab sebagai suami digambarkan ketika Rehan 
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bekerja keras untuk menafkahi istrinya. Hal ini dapat dilihat dalam 

kutipan berikut. 

Ray mematahkan tangkai bunga mawar. Lantas 
menyelipkannya di telinga istrinya. “Kau tahu, aku 
promosi hari ini. Kepala mandor. Mengepalai seluruh 
pekerjaan di lokasi konstruksi. Kita akan mendapatkan 
rumah besar. Mobil. Kau akan kubelikan berlian, pakaian 
yang indah (Rembulan Tenggelam di Wajahmu, 2013: 
281).” 

 
3) Moral Individu 

Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia adalah pribadi 

yang bernilai. Ia adalah ciptaan Allah Swt, yang berharga, yang tidak 

dapat direndahkan haknya atau dengan kata lain insan tersebut perlu 

dilindungi hak-haknya dan perlu dibantu pertumbuhannya. Daud Ali 

(dalam Azmi, 2006: 67) mengemukakan wujud dari akhlak terhadap 

diri sendiri, antara lain, memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur 

dalam perbuatan dan perkataan, ikhlas, sabar, rendah hati, berlaku adil 

terhadap orang lain dan menjauhi segala perbuatan sia-sia. Moral 

individu meliputi:  kepatuhan, pemberani, rela berkorban, jujur, 

bijaksana, meng- hormati dan menghargai, bekerja keras, menepati 

janji, baik budi pekerti, rendah hati, dan hati-hati dalam bertindak.  

Berikut merupakan nilai moral individu dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

a) Berjiwa Besar 

Orang yang berjiwa besar adalah orang-orang yang selalu 

berusaha melepaskan ikatan-ikatan yang melingkupi jiwanya, tidak 

melihat semua dengan ukuran hawa nafsunya. Bisa berhubungan 

dengan orang, siap menerima kesalahan, kekurangan, dan kelemahan 

orang lain. 

Tokoh Rehan digambarkan sebagai sosok yang berjiwa besar. 

Sikap jiwa besar Rehan ditunjukkan ketika Rehan menerima 
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kenyataan bahwa wanita yang selama ini dicintainya, Fitri, ternyata 

adalah wanita simpanan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Ray menggigit bibir. Hatinya meleleh. Hatinya mencair. 
Lihatlah, kehidupan gadis ini buruk sekali. Masa lalunya 
teramat buruk. Seburuk masa lalu dia sendiri. 
“Apakah kau mencintaiku? Ray berbisik di telinga gadis 
itu. Gadis itu bergetar mendengarnya, mengangkat 
wajahnya, “Kau tidak layak mendapatkan cinta gadis 
kotor, menjijikan sepertiku.” Ray menelan ludah. 
Mendekap gadis itu semakin erat, “Tidak. Kau keliru, 
karena akulah yang sungguh tidak pantas mendapatkan 
cintamu…. (Rembulan Tenggelam di Wajahmu, 2013: 
275).” 

 
b) Keikhlasan 

Ikhlas yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, 

semata-mata demi memperoleh ridha atau perkenaan Allah SWT, 

dan bebas dari pamrih lahir dan batin, baik tertutup maupun terbuka. 

Sikap ikhlas akan mengantarkan seseorang mencapai tingkat 

tertinggi nilai karsa batinnya dan karya lahirnya baik pribadi maupun 

sosial. Memberi sebanyak-banyaknya tanpa mengharapkan balasan 

merupakan wujud ikhlas. 

Dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, tokoh Rehan 

mempunyai rasa ikhlas, bersyukur atas keadilan Tuhan dan 

menerima segala sesuatu yang telah menjadi kehendak-Nya. Hal ini 

dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Biarkanlah malam ini dia memandang rembulan dengan 
perasaan lama itu, perasaan damai, tentram… Merasa 
berterimakasih telah diberikan sepotong kesenangan 
hidup, yang meskipun sebenci apapun dia, semarah 
apapun dia atas keputusan Tuhan, dia tetap menyadari 
masih ada sepotong kehidupan yang indah, yaitu ketika 
menatap rembulan di atas sana. Biarlah semuanya 
berakhir. Dia ikhlas sudah (Rembulan Tenggelam di 
Wajahmu, 2013: 413). 
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4. Implementasi Hasil Penelitian Novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA 

Implementasi hasil penelitian dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye dapa diterapkan dalam pembelajaran sastra di 

SMA yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

pada kelas XI. Standar Kompetensi: Membaca 7. Memahami berbagai 

novel Indonesia atau novel terjemahan. Kompetensi Dasar: 7.2 

Menganalisi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. 

Hasil analisis struktural dapat diterapkan dalam pembelajaran 

tentang menganalisis unsur intrinsik yakni tema, penokohan, alur, dan 

latar. Tema dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu yaitu tentang 

rahasia dibalik kehidupan. Alur yang digunakan adalah alur campuran, 

karena ceritanya tidak hanya bersifat kronologis tetapi juga terdapat 

adegan flashback. Adapun latar dalam novel ini terbagi menjadi tiga, yakni 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Adapun hasil analisis aspek moral tokoh-tokoh dapat diterapkan 

dalam pembelajaran tentang menganalisis unsur ekstrinsik novel. Dalam 

novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye terbagi menjadi 

tiga, yakni moral keagamaan, moral kekeluargaan, dan moral individu. 

Dengan demikian, hasil penelitian terhadap novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye sangat relevan untuk dijadikan 

sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitian struktural dan 

aspek moral tokoh-tokoh dalam novel ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran sastra yakni dalam menganalisis unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik novel. Adapun unsur intrinsik novel meliputi tema, alur, 

penokohan, dan latar, sedangkan unsure ekstrinsik novel meliputi aspek 

moral tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu karya Tere Liye. 
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5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang aspek moral dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye dengan tinjauan 

semiotik, didapat simpulan sebagai berikut. 

Berdasarkan analisis struktural, dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur yang membangun novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye secara fungsional memiliki keterkaitan sangat erat. Tema, alur, 

penokohan, dan latar saling terkait dan memiliki keterpaduan. Keterpaduan 

tema, alur, penokohan, dan latar novel ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Alur yang digunakan dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu 

adalah alur campuran. Tema dalam novel  penelitian ini adalah rahasia 

dibalik kehidupan. Penokohan dalam novel ini adalah Rehan/Ray, Diar, 

Penjaga Panti, Plee, Jo, Fitri, Rinai, dan orang dengan wajah 

menyenangkan. Latar tempat dalam novel Rembulan Tenggelam di 

Wajahmu adalah di Panti Asuhan, Rumah Sakit, terminal, Rumah Singgah, 

gerbong kereta, Ibukota. Latar waktu berbilang empat puluh empat tahun 

setara dengan umur Rehan ketika melarikan diri dari Panti Asuhan hingga 

Rehan bertemu orang dengan wajah menyenangkan yaitu dari tahun 2000 

sampai tahun 2044. Latar sosial dalam novel ini adalah menggunakan latar 

sosial kehidupan di Panti Asuhan, lingkungan terminal, dan latar sosial di 

kalangan para pengusaha. Aspek moral yang menonjol dalam novel ini 

adalah moral keagamaan, moral kekeluargaan, dan moral individu. 

Hasil penelitian novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere 

Liye sangat relevan untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di 

SMA. Hasil penelitian analisis struktural dan aspek moral tokoh-tokoh 

dalam novel ini dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra di SMA 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas XI yakni 

menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. Adapun unsur 

intrinsik novel meliputi tema, penokohan, alur, dan latar, sedangkan unsur 

ekstrinsik novel meliputi aspek moral tokoh-tokoh dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 
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