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NILAI MORAL DALAM NOVEL NEGERI DI UJUNG TANDUK KARYA TERE 

LIYE: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN 

AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur dalam novel, menjelaskan nilai 

moral dalam novel tersebut dengan tinjauan sosiologi sastra, dan memaparkan relevansinya 

sebagai pembelajaran sastra di SMA. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, kalimat, dan paragraf. Teknik pengumpulan 

data berupa teknik dokumentasi dengan mengumpulkan kata, kalimat, dan paragraf. Untuk 

menemukan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dengan penerapan 

yaitu mengecek kembali data yang telah diperoleh, kemudian membandingkan mana yang 

sebaiknya digunakan dalam penelitian, serta mengumpulkan beberapa sumber data berupa 

informasi dan keabsahannya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam novel. 

Hasil penelitian ini berupa unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel tersebut, meliputi 

tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat. Sedangkan nilai moral yang 

terdapat dalam novel tersebut yaitu nilai moral berhubungan dengan pribadi manusia yang 

bertanggungjawab, hati nurani, mewajibkan manusia secara absolut, dan bersifat formal. 

Kesimpulannya novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye bisa dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran sastra di SMA sebab dalam novel tersebut bisa dianalisis dari unsur intrinsik 

novel dan nilai moral yang bisa menjadi contoh untuk generasi muda terutama pada siswa 

SMA. 

 

Kata kunci: Nilai Moral, Novel, Sosiologi Sastra, Bahan Ajar Sastra di SMA 

 

Abstract 

The purpose of this research is to describe the structure in the novel, explain the moral values 

in the novel by reviewing the sociology of literature, and describes its relevance as literature 

learning in high school. The research used a qualitative descriptive method, by collecting data 

in the form the word, sentences and paragraph. To find the validity of the data, researchers 

used triangulation techniques. With the aplication, namely checking back the data that has 

been obtained, then comparing which one should be used in study, as well as collecting 

several data sources in the form of information and its validity relating to research conducted 

in novels. The results of this research are in the form of intrinsic elements contained in the 

novel, including themes, plot, setting, characters and characterizations, points of view, 

mandate. Meanwhile, the moral values contained in the novel are moral values related to the 

human person who is responsible, conscience, obliges humans absolutely, and is formal. In 

conclusion, the novel Negeri di Ujung Tanduk by Tere Liye can be used as literature learning 

material in high school because in the novel it can be analyzed from the intrinsic elements of 

the novel and moral values that can be an example for the younger generation, especially high 

school students. 

 

Keywords: Moral values, Novel, Sociology of Literature, Literature Teaching Materials in 

High School  
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1. PENDAHULUAN 

Sebuah karya sastra mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

Misalnya nilai moral, nilai keagamaan, dan nilai budaya dari sebuah peradaban 

masyarakatnya. Sebuah karya sastra ditulis oleh pengarang untuk menawarkan model 

kehidupan yang di idealkannya. Karya sastra mengandung penerapan moral dalam sikap dan 

tingkah para tokoh dengan pandangannya tentang moral. Moral dalam karya sastra dapat 

dipandang sebagai amanat dan pesan.  

Nilai moral dalam sebuah karya sastra sangat penting, termasuk dalam novel. Novel 

dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang yang membacanya. Oleh karena itu, 

nilai moral baik dan buruk yang terlukiskan pada sebuah novel akan menjadi penting, dengan 

melalui novel maka secara tidak langsung penulis menyampaikan pesan dan amanat yang 

terdapat dalam novel yang ditulisnya. Sebagai bahan penelitian, peneliti akan memilih novel 

Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye dan relevansinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Namun, sebelum meneliti lebih jauh, peneliti memiliki referensi dengan penelitian yang 

relevan. Yakni sebuah penelitian yang dilakukan oleh Endra Muplihun dengan judul 

penelitian Nilai Moral dalam Dwilogi novel Saman dan Larung Karya Ayu Utami dalam 

penelitian tersebut menyebutkan sebuah potret peristiwa sejarah dan politik, di dalamnya 

terdapat nilai-nilai moral dan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penelitian tersebut 

akan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam novel Negeri di 

Ujung Tanduk karya Tere Liye dengan tinjauan sosiologi sastra. 

Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Alasanya, novel tersebut menggambarkan kenyataan dalam kehidupan, 

kehidupan yang mencakup hubungan antarmasyarakat, dan potret fenomena sosial dan 

politik. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan meneliti novel Negeri di Ujung Tanduk 

karya Tere Liye dengan objek yang akan diteliti berupa nilai moral, unsur intrinsik yang ada 

dalam novel tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan relevansinya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merusmuskan masalah sebagai 

berikut: a) bagaimana struktur dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye b) 

bagaimana nilai moral dalam novel, dan c) apa relevansinya penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

2. METODE 
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Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye dapat diteliti dengan menggunakan 

metode  sosiologi sastra, sebab dalam novel tersebut menceritakan permasalahan sosial 

berupa moral yang dihadapi para tokoh. Maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Dengan mengumpulkan data berupa kata, kalimat, dan paragraf. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data melalui sumber-sumber seperti buku, majalah, artikel, novel dan lainnya. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menerangkan permasalahan yang menjadi pokok 

dalam penelitian ini sehingga didapatkan pembahasan yang lebih rinci. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan meneliti struktur pembangun novel Negeri di Ujung 

Tanduk karya Tere Liye. Unsur-unsur tersebut diantaranya tema, fakta cerita, dan latar. Nilai 

moral dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, dan relevansinya sebagai bahan 

ajar sastra di SMA.  

3.1 HASIL PENELITIAN 

Pada tahap ini, akan dibahas mengenai permasalahan yang ada dari latar belakang yang 

sebelumnya sudah ditemukan dan ditentukan. Beberapa hal yang akan dibahas pada tahap ini 

yaitu: 1) Struktur yang ada dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye yang terdiri 

dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. 2) Nilai moral yang 

terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye terdiri dari pribadi manusia 

yang bertanggungjawab, hati nurani, bersifat absolut yang tidak bisa di tawar-tawar, bersifat 

formal. 3) Relevansi hasil penelitian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA meliputi 

tiga komponen, yakni dari segi bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang budaya. Berikut 

akan dipaparkan dalam sub bab pembahasan. 

3.2 PEMBAHASAN  

3.2.1 Unsur intrinsik novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye 

3.2.1.1 Tema  

Menurut Al-Ma’ruf dan Nugrahani (2017: 64) tema adalah suatu gagasan utama atau 

ide sentral yang menjadi dasar atau melandasi sebuah cerita. Tema dari novel Negeri di 

Ujung Tanduk karya Tere Liye adalah perjuangan kehidupan seorang konsultan politik 

tokoh utama dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan, kebodohan, 

kebohongan dari mafia hukum.  
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“Kita semua tahu, tidak ada satupun penyidik di kepolisian yang pernah 

mengkonfirmasi sedang menyelidiki kasus tersebut. Tidak ada kabar beritanya. Apa 

mereka bilang? Korupsi mega proyek tunnel raksasa ibu kota? Omong kosong. 

Ayolah, apa kalian pernah mendengar selentingan ada tindak korupsi di proyek itu 

selama ini? Nihil. Proyek itu dibiayai dana swasta dan dianggap salah satu proyek 

paling efektif mengurangi banjir di ibu kota sejak pembangunan kanal oleh VOC 

seabad silam.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 137) 

Kutipan diatas menggambarkan tokoh utama yaitu Thomas, memperjuangkan 

kebenaran klien politiknya terduga kasus korupsi mega tunnel, dan kutipan selanjutnya 

menggambarkan seorang mafia hukum yang bertindak semaunya untuk mendapatkan apa 

yang di inginkan tanpa memperdulikan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa tema 

dari novel tersebut adalah perjuangan seorang konsultan politik dalam memperjuangkan 

kebenaran melawan mafia hukum. 

3.2.1.2 Alur 

Alur dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye menggunakan alur maju. 

Hal ini ditandai dengan pengenalan masalah dan diakhiri dengan pemecahan masalah. 

Pengenalan masalah dimulai ketika Thomas sedang mencoba kapal pesiar baru miliknya 

di Hong Kong. Pada Episode 6 “Penyergapan Seratus Kilogram” halaman 64-69. 

Berikut kutipannya. 

“Aku belum sempat menjawabnya, keributan itu terdengar lebih dulu. Kadek 

berseru-seru di luar. Aku menoleh jendela kabin. Enam orang dengan pakaian 

taktis, bersenjata lengkap, berloncatan gesit dari dua mobil operasional militer 

yang mengeluarkan suara mendecit, merapat ke bibir dermaga. Cepat sekali 

gerakan mereka. Kadek berusaha menghalangi, memastikan siapa mereka. 

Jawabannya tanpa buka mulut. Dua orang melumpuhkan Kadek. Membuat Kadek 

terduduk. Tangannya ditelikung dan dipasangi borgol.” (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020: 64) 

  Dari kutipan diatas menggambarkan pemunculan masalah. Tokoh utama dalam 

novel tersebut terbukti bersalah dengan di temukannya seratus kilogram bubuk heroin di 

dalam kapalnya. Tokoh utama dalam novel tersebut ditahan dan di interogasi di lantai 15 

sebuah gedung markas kepolisian Hong Kong. Masalah yang ada dalam novel tersebut 

terus terjadi dan berulang, hingga akhirnya sebuah awal penyelesaian masalah 

dimunculkan dalam novel tersebut.  
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“Saatnya aku memasuki lingkaran merah selebar dua meter di dunia nyata---bukan 

arena klub, Aku petarung sejati. Aku tidak akan pernah mundur selangkah, sebesar 

apa pun kekuatan lawan. Demi kehormatan, demi abu hitam papa-mamaku.” 

(Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 306) 

Kutipan diatas menggambarkan awal penyelesaian masalah. Tokoh utama yaitu 

Thomas berusaha menyelesaikan masalahnya dengan pergi ke pelabuhan Hong Kong 

untuk menghadiri sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, dihadiri beberapa tokoh 

tambahan yaitu Rudi, Detektif Liu, Jenderal Bintang Tiga, Anggota DPR, Jaksa Agung, 

dan Tuan Shinpei pemimpin dari mafia hukum, serta Om Liem yang menjadi sandera 

dalam kasus tersebut. Selanjutnya penyelesaian masalah tersebut dapat diatasi pada 

episode 32 “Bantuan Terakhir”. 

“Seluruh tersangka dinaikkan ke atas kapal polisi, dibawa ke markas besar 

kepolisian Hong Kong. Jika semua urusan administrasi selesai, pesawat Hercules 

milik angkatan udara yang di bawa Rudi sepertinya penuh sesak saat kembali ke 

Jakarta, membawa sebagian besar anggota mafia hukum ring pertama dalam daftar 

yang dibuat Kris.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 352) 

“Tuan Shinpei yang memiliki paspor Hong Kong, ditahan satuan khusus antiteror 

Hong Kong SAR. Lebih banyak tuntutan yang harus dia hadapi di sini, termasuk 

jebakan yang dia lakukan di kapal pesiar. Dia mengakui sendiri hal itu sebelum 

baku tembak terjadi dan Detektif Liu merekam semuanya.” (Negeri di Ujung 

Tanduk, 2020: 353) 

3.2.1.3 Latar 

Latar dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye terdapat tiga bagian yaitu 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

3.2.1.3.1 latar tempat  

Latar tempat dalam novel tersebut ditemukan pada Episode 1 “Tinju Kanan Peruntuh 

Tembok”. Dalam episode itu disebutkan bahwa Thomas untuk pertama kalinya 

mengunjungi Makau, Hong Kong untuk keperluan bisnis menghadiri konferensi 

internasional tentang komunikasi politik di Hong Kong dan keperluan personal 

menghadiri klub petarung. Berikut adalah kutipannya. 

“Untuk keperluan bisnis atau personal, aku sering mengunjungi Hong Kong. 

Ajaibnya, meski jarak Hong Kong dan Makau hanya 66 kilometer, tidak sampai satu 

jam menggunakan kapal cepat, aku baru pertama kali ini pergi ke Makau. Pulau 
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kecil yang pernah dikuasai Portugis itu surga judi di Asia Pasifik.” (Negeri di 

Ujung Tanduk, 2020: 17)  

Selanjutnya untuk penyelesaian masalah digambarkan di sebuah kapal kontainer 

New Panamax. Kapal tersebut berada jauh dari pusat kota Hong Kong. Sehingga para 

mafia hukum dalam novel tersebut berpikir bahwa diatas laut yang jauh dari pusat kota 

bebas dari hukum yang berlaku di Hong Kong.   

“Aku tiba di lokasi pertemuan pukul 05.52. dua belas orang bersenjata dari kapal 

tug ikut naik ke kapal kontainer, mengawalku, ditambah enam orang dari kapal 

kontainer.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 320) 

3.2.1.3.2 Latar waktu  

Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye, latar waktu terjadi pada 

tahun 2019 sampai 2020, kejadian yang dilukiskan dalam novel tersebut terjadi sekitar 

lima hari. Latar waktu dalam novel tersebut terjadi di pagi, siang, malam, dini hari,  

matahari muncul di pagi hari, dan saat matahari terbenam, dan disebutkan dalam waktu. 

Berikut ini saat pertama kali Thomas malam hari tiba di Makau, Hong Kong untuk 

keperluan konferensi politik dan keperluan personalnya. 

“Untuk keperluan bisnis atau personal, aku sering mengunjungi Hong Kong. 

ajaibnya meski jarak Hong Kong dan Makau hanya 66 kilometer, tidak sampai satu 

jam menggunakan kapal cepat. Aku baru pertama kali ini pergi ke Makau. Pulau 

kecil yang pernah dikuasai Portugis itu surga judi di Asia Pasifik. Gemerlap lampu 

menghiasi jantung pulau itu pada malam hari. Pulau ini semakin malam semakin 

hidup, sisi dunia yang amat berbeda.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 17) 

“Satu seperempat jam berlalu, pukul 17.15, matahari mulai tumbang di kaki langit, 

menyisakan merah di atas kepala. Aku memutuskan membawa Opa ke tempat yang 

tidak pernah dipikirkan orang, sebuah bangunan tua sejarah milikku.” (Negeri di 

Ujung Tanduk, 2020:148) 

Berdasarkan beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa latar waktu dalam 

novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye menyebutkan dengan suasana dan waktu 

per jam dan menit. Yaitu suasana malam hari, dini hari, sore hari.  

3.2.1.3.3 Latar Sosial 

Dalam novel tersebut, latar sosial digambarkan dengan zaman teknologi modern 

ditandai dengan informasi yang di dapatkan melalui telepon genggam, televisi, e-mail, 

dan media internet. Tokoh utama dalam novel tersebut menggunakan telepon genggam 

sebagai alat komunikasi, e-mail untuk menyimpan dokumen penting dan transaksi, 
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televisi sebagai media yang digunakan untuk melihat perkembangan berbagai kasusnya, 

dan internet sebagai media untuk menggali informasi yang lebih dalam. Semua karyawan 

yang berada di kantor jasa konsultan politik Thomas memperoleh informasi melalui 

media. Berikut ini kutipannya:  

 “Kami sudah mengolah lebih dari satu jam informasi dari internet, Thom. 

Menyuruh Kris lembur mudah saja, karena dia sebenarnya suka rela berada 

diruangan kerjanya, menghabiskan waktu berjam-jam bersama bunyi desing 

belasan server data dan layar komputer paling canggih. Semua mainan canggih dan 

mahal ada di sekelilingnya.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 173)  

3.2.1.4 Tokoh dan penokohan 

3.2.1.4.1 Thomas 

Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye tokoh Thomas adalah tokoh 

utama dalam novel tersebut. Thomas digambarkan sebagai orang yang tangguh, cerdas, 

tidak pendendam, tidak mudah putus asa, dan yang terpenting dia selalu berusaha, dan 

percaya bahwa kebaikan dan kesempatan pasti selalu datang padanya. 

“Bersembunyi? Menghindar mencari aman? Itu bukan tabiatku. Aku petarung. Aku 

akan menghadapi semua masalah dengan gagah berani, siapa pun mereka.” 

(Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 11) 

“Aku baik-baik saja. Hanya lecet, lebam, sedikit bengkak,” aku mencoba bergurau. 

“Bukankah kau selalu bilang, Thomas akan selalu kembali ke kantornya, apapun 

yang terjadi di luar sana.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 354) 

3.2.1.4.2 Meggie 

Tokoh Meggie dalam novel tersebut digambarkan sebagai staf merangkap sekretaris 

di perusahaan konsultan milik Thomas. Meggie digambarkan sebagai orang yang cerdas 

dan cekatan, serta selalu tanggungjawab terhadap hal-hal yang ia kerjakan. Tokoh 

Meggie dalam novel tersebut menjadi orang kepercayaan Thomas, hal itu disebabkan 

oleh kinerjanya yang bagus dan selalu berpikir dua langkah kedepan dalam melakukan 

sesuatu. 

 “Aku bahkan sudah diatas taksi beberapa detik lalu, Thom.” Itu benar. Meggie 

selalu bisa kuandalkan. Dia sama gesitnya. Berpikir beberapalangkah kedepan 

sepertiku. Enam tahun menjadi staf merangkap sekretaris, Meggie berkembang 

dengan baik. Dia bisa melakukan banyak hal simultan. Termasuk seperti barusan 
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dia menerima telepon dengan head speaker, mencatat perintahku, mengambil tas 

kerja, meraih sweater dan syal, memasang sepatu, lantas berjalan cepat diluar 

rumah, melambaikan tangan ke taksi, berseru ke sopir tujuan perjalanan, menutup 

percakapan dengan kalimat meyakinkan.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 122-

123) 

3.2.1.4.3 Maryam 

Tokoh Maryam dalam novel tersebut secara psikologis digambarkan sebagai orang 

yang cerdas, cekatan, ulet, dan bertanggungjawab. Tetapi, tokoh Maryam juga 

digambarkan seseorang yang mudah panik. Panik ketika menghadapi masalah pertama 

kalinya di tahan oleh kepolisian Hong Kong. Tokoh Maryam bekerja sebagai wartawan 

politik yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan informasi dari 

target yang telah ditentukan. Dalam novel tersebut digambarkan bahwa Maryam pergi ke 

pelabuhan Yacht untuk menemui Thomas. 

“Waktuku amat terbatas, akau harus segera kembali ke Jakarta nanti siang. Kami 

terpaksa mengundurkan jadwal terbit edisi spesial review mingguan kami dua belas 

jam hanya untuk wawancara ini. Aku hanya butuh waktu Anda sebentar, paling 

lama satu jam. Tidak lebih.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 47) 

3.2.1.4.4 Opa Chan 

Tokoh Opa Chan dalam novel tersebut digambarkan sebagai orang yang baik, 

penyayang, dan pasrah. Pasrah ketika menghadapi masalah saat penangkapan seratus 

kilogram bubuk heroin dan senjata otomatis yang ditemukan di kapal pesiar saat berada 

di bibir dermaga pelabuhan Yacht, Makau. Tokoh Opa Chan sudah terbiasa dengan 

situasi yang menegangkan. Masa lalu nya yang keras membuat Opa Chan selalu 

bersyukur dan berfikir positif dalam melakukan tindakan. 

“Opa terlihat tenang sejak di kapal, berusaha memahami situasi dengan cepat, 

tetapi usia dan kesehatannya mrncemaskan.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 70) 

3.2.1.4.5 Kadek 

Dalam novel tersebut, Kadek digambarkan sebagai seorang nahkoda kapal pesiar. 

Tokoh Kadek secara psikologis digambarkan sebagai orang yang baik, patuh, dan 

bertanggungjawab. Sifat patuh digambarkan ketika Kadek mengantarkan Opa untuk 

bertemu dengan Thomas di pelabuhan Yacht Makau. 
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“Awalnya tidak begitu, Pak Tom. Tadinya saya hendak membawa kapal ke dermaga 

Sunda Kelapa. Tetapi ada seseorang yang memaksa saya menuju ke sini dua hari 

lalu, bertemu langsung di galangan kapal, dan saya tidak bisa menolaknya. Beliau 

bilang mau bernostalgia. Nah ternyata beliau sudah bangun.” (Negeri di Ujung 

Tanduk, 2020: 39) 

3.2.1.4.6 Theo 

Tokoh Theo dalam novel tersebut digambarkan sebagai orang yang ramah, toleran, 

tetapi dari sisi negatifnya Tokoh Theo memiliki pengaruh yang buruk terhadap Thomas. 

Tokoh Theo digambarkan sebagai seseorang yang mempengaruhi Thomas bergabung 

dalam klub petarung, tokoh Theo hampir di droup out dari kampusnya. Sehari-hari tokoh 

Theo hanya menghabiskan waktu di gudang mobil, memulai bisnis IT-nya.  

“Aku tidak hanya berhasil menyelesaikan gelar master bisnis, tapi juga gelar master 

politik. Jadi kalaupun Theo drop out, tidak tahu aku mengambil dua major, tidak 

berhasil menyelesaikan sekolahnya, lebih asyik menghabiskan waktu di gudang 

mobil, memulai bisnis IT-nya, flat yang kami huni tetap menghasilkan dua gelar 

master. Dalam banyak hal, Theo “meracuni” kehidupan disiplinku. Termasuk klub 

petarung ini. Adalah Theo yang membujukku ikut klub petarung di Jakarta.” 

(Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 32) 

3.2.1.4.7 Rudi 

Dalam novel tersebut tokoh Rudi secara psikologis digambarkan sebagai seorang 

anggota kepolisian yang jujur, cekatan, cerdas, dan berani menolak tindakan 

penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian lain. Tokoh Rudi merupakan 

teman Thomas ketika di klub petarung di Jakarta. Tokoh Rudi dalam novel tersebut 

terlibat dalam penyelesaian masalah pada episode 32 “Bantuan Terakhir” halaman 341. 

 “Aku bisa diam-diam menjadikanmu untuk memonitor situasi. Aku bisa mendengar 

pembicaraanmu, aktivitasmu, mengetahui lokasimu dari jam tangan ini.” (Negeri di 

Ujung Tanduk, 2020: 338) 

3.2.1.4.8 Lee 

Tokoh Lee dalam novel tersebut digambarkan sebagai tokoh yang membantu 

sekaligus yang menyelamatkan Thomas dari para bedebah mafia hukum. Tokoh Lee 

secara psikologis digambarkan sebagai tokoh yang baik, cekatan, ramah, dan suka 

menolong. Diceritakan dalam novel tersebut, Lee selalu memantau dan memperhatikan 
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Thomas semenjak Lee mengetahui ternyata Thomas sedang berurusan dengan seorang 

mafia hukum. 

“Aku segera berangkat dengan membawa dua helikopter pemburu militer Cina—

kau tahu, Kakek Chai dekat dengan banyak pihak di Guangzhou, termasuk dengan 

jenderal di markas militer. Aku pernah mengikuti pelatihan di barak tentara selama 

delapan belas bulan, meski tidak meneruskan karier tersebut. Terimalah bantuan 

kecil dari keluarga kami, Thomas.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 349) 

3.2.1.4.9 Om Liem (Liem Soerja) 

Dalam novel tersebut tokoh Om Liem digambarkan sebagai tokoh yang baik, ramah. 

Tetapi, mudah tergiur dengan tawaran mafia hukum. Mudah tergiur digambarkan ketika 

tokoh Om Liem lebih memilih tawaran mafia hukum dan tertahan di penjara daripada 

memberikan bukti rekaman dan dokumen untuk saksi dalam kasus Bank Semesta. Tokoh 

Om Liem mendekam di penjara karena kasus Bank Semesta, dia dituduh menggelapkan 

uang dan memakainya untuk keperluan pribadi. 

“Om Liem bersiap memberikan kesaksian. Dari brangkas rahasia. Om Liem 

bersedia memberikan seluruh kaset berisi rekaman, dokumen, dan bukti-bukti yang 

diperlukan. Mereka sejak lama membutuhkan kesaksian seperti ini. Mereka pernah 

membujuk Om Liem setahun lalu, sebagai pemilik perusahaan kontraktor pemenang 

tender proyek tersebut, tapi sia-sia, Om Liem lebih tertarik tawaran mafia hukum.” 

(Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 267) 

3.2.1.4.10 Kris  

Dalam novel tersebut tokoh Kris secara psikologis digambarkan sebagai tokoh yang 

ramah, cerdas. Tetapi, dalam hal berpenampilan tokoh Kris adalah orang yang cuek, 

tidak peduli dengan penampilannya. Sifat cerdas digambarkan ketika Kris berhasil 

meretas situs terlarang di Singapore. Kris merupakan karyawan di persahaan konsultan 

milik Thomas yang berada di bagian TI, Thomas selalu mempercayakan hal yang 

bersangkutan dengan teknologi kepada Kris. 

“... Kris sudah memberikan kemajuan awal. Dia sudah memberikan daftar awal 

yang kau suruh kerjakan, lengkap dengan informasi lainnya. Kau bisa membuka 

dokumen itu dengan kata sandi biasa yang kau gunakan” (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020 : 243) 

3.2.1.4.11 Chai Ten 
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Tokoh Chai Ten dalam novel tersebut digambarkan sebagai tokoh yang baik, rendah 

hati, dan suka menolong. Sifat suka menolong digambarkan ketika Chai Ten mengetahui 

bahwa Thomas cucu Opa Chan terlibat dalam kasus yang bersangkutan dengan mafia 

hukum. Tokoh Chai Ten adalah kakek Lee, diceritakan dalam novel tersebut, dahulu ada 

seseorang yang dengan tulus merawatnya ketika dirinya berada di kapal nelayan dalam 

keadaan terbaring sakit, seseorang tersebut adalah Opa Chan. Maka dari itu Chai Ten 

ingin membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Opa. 

“Kamu tahu, Thomas, jarak antara akhir yang baik dan akhir yang buruk dari 

semua cerita hari ini hanya dipisahkan oleh sesuatu yang kecil saja, yaitu 

kepedulian. Opamu memilih peduli, maka dengan seluruh kesusahan, dengan 

keterbatasan yang dia miliki, dia tetap memutuskan menolongku yang sakit parah 

diatas kapal nelayan itu, meskipun itu bisa menyulitkan bahkan membahayakan 

dirinya sendiri. Dengan kepedulian dia bersedia membagi jatah makanannya yang 

sedikit, memberikan air minum yang susah payah didapat. Dengan kepedulian dia 

bersedia merawatku siang-malam, berhari-hari. Apa untungnya bagi Opamu? Tidak 

ada. ………………...” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 358) 

3.2.1.4.12 Jenderal Bintang Tiga 

Dalam novel tersebut tokoh jenderal bintang tiga digambarkan sebagai tokoh 

antagonis, tokoh jenderal bintang tiga adalah orang yang berani melanggar hukum 

kepolisian hanya demi uang, serakah, dan mudah diperalat. Tokoh Jenderal bintang tiga 

juga merupakan dalang penangkapan Thomas dan Maryam ketika mereka berusaha 

melarikan diri dengan menggunakan mobil Jeap. 

“Jenderal bintang tiga petinggi kepolisian itu telah berdiri di tengah ruangan. 

“Harus kuakui, salah satu yang menakjubkan dari tabiatmu, Thomas, adalah selalu 

datang tepat waktu. Pukul enam persis, Bravo. Kau tiba tanpa terlambat satu 

menitpun.” Dia melangkah maju menyambutku.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 

321) 

3.2.1.4.13 Tuan Shinpei 

Tokoh Tuan Shinpei digambarkan sebagai mafia hukum yang memiliki kepribadian 

licik, keji, melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan sekalipun 

harus melanggar hukum. Tokoh Tuan Shinpei merupakan dalang dibalik semua masalah 

dalam hidup Thomas. Tokoh Tuan Shinpei memerintahkan seseorang untuk membakar 

rumah orang tua Thomas, dan dia juga yang telah berhasil menjebloskan Om Liem dalam 
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penjara, dan terakhir dia pula yang berhasil menjebak Thomas supaya ditangkap atas 

tuduhan kepemilikan senjata dan seratus ribu kilogram bubuk heroin yang ditemukan di 

kapal pesiar milik Thomas. 

“Sayangnya ayahmu Edward dan pamanmu Liem tidak sependapat denganku. 

Mereka dengan bodohnya memilih jalan sembilan orang kebanyakan, padahal aku 

menawarkan mereka bergabung denganku menjadi pemburu kesepuluh. Saat aku 

bicara baik-baik, menyampaikan ide itu, mereka menolak mentah-mentah, maka aku 

tidak punya pilihan lain, memutuskan mengambil bisnis tepung terigu itu. Mengirim 

orang-orang membakar rumah dan gedung kalian.” (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020: 331) 

“Nah, setahun lalu, pamanmu Liem juga menolak bekerja sama denganku, menolak 

mentah-mentah ide yang kusampaikan, maka lagi-lagi jangan salahkan aku jika 

memutuskan mengambil seluruh perusahaannya, dimulai dari membuat bangkrut 

Bank Semesta.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 332) 

3.2.1.5 Sudut pandang  

Dalam novel Negeri Di Ujung Tanduk karya Tere Liye sudut pandang yang 

digunakan adalah orang pertama. Penulis menggunakan kata “Aku” sebagai acuannya. 

Salah satu kutipan berikut ini menunjukkan bahwa sudut pandang yang digunakan dalam 

novel tersebut menggunakan kata ganti orang pertama “Aku”. 

“Aku menelan ludah. Enam tahun mengikuti klub petarung di Jakarta, belum pernah 

aku menyaksikan seorang petarung begitu terkendali dihadapanku.”  (Negeri di 

Ujung Tanduk, 2020: 12) 

3.2.1.6 Amanat  

Amanat atau pesan moral yang dapat diambil dari novel Negeri di Ujung Tanduk 

karya Tere Liye ini adalah jadilah seoseorang yang jujur dan amanat, tetap berusaha dan 

optimis bisa dalam melakukan sesuatu dan jangan menjadi pemimpin yang serakah, 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu terutama berbuat yang tidak baik 

dan berbohong. 

 

3.2.2 Nilai moral dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. 

3.2.2.1 Pribadi manusia yang tanggung jawab 
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Pribadi manusia yang bertanggung jawab yakni nilai moral berkaitan dengan pribadi 

manusia. Tapi hal sama dapat dikatakan juga tentang nilai-nilai lain. Yang khusus 

menandai moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang 

bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak 

bersalah, karena ia bertanggung jawab. Suatu nilai moral hanya bisa diwujudkan dalam 

perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan. 

Nilai moral yang berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggungjawab dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini. 

“Dari lima puluh karyawan perusahaan konsultanku, Maggie adalah orang yang 

paling kuandalkan, paling kupercaya, meskipun aku harus membayarnya mahal. 

Bukan mahal gajinya, tapi menghadapi tabiat, caranya bekerja, dan hal-hal tidak 

penting lainnya.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020 : 25) 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa terdapat sikap yang menunjukkan tanggung 

jawab. Tokoh Meggie dalam novel tersebut digambarkan sebagai orang yang 

bertanggungjawab. Hal itu dibuktikan dengan hasil kinerja Meggie yang selalu bisa 

diandalkan oleh Thomas, Meggie selalu berpikir dua langkah ke depan ketika bertindak.  

“Tidak, Bapak Presiden. Aku tidak akan bersembunyi,” aku menjawab tegas, 

menggeleng. “Aku justru akan tampil di arena. Tidak ada yang perlu dicemaskan. 

Notofokasi interpol butuh waktu. Mereka harus mengolah lokasi kejadian, 

melakukan pemeriksaan forensik atas alat bukti, mengkonfirmasi banyak hal 

sebelum merilis foto buronan, setidaknya 48 jam. Itu berarti hingga minggu siang. 

Itupun jika kepolisian Hong Kong merasa perlu meminta bantuan. Jika jebakan tadi 

pagi dilakukan terbatas, dan penugasan pasukan antiteror di luar prosedur resmi, 

aku yakin mereka memilih mengurus kasus ini diam-diam.” (Negeri di Ujung 

Tanduk, 2020: 108) 

Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa tokoh Thomas adalah seorang yang 

pemberani dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang menyangkut dengan 

dirinya maupun klien politiknya. Tere Liye menggambarkan tokoh Thomas sebagai 

seorang pemberani dan bertanggungjawab. Hal itu dibuktikan dalam kutipan diatas, 

ketika Thomas berbicara dengan klien politiknya bahwa dia tidak akan menyerah 

menghadapi kasus yang menimpanya. 

3.2.2.2 Hati nurani  
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Hati nurani artinya semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan. Nilai selalu 

mengandung semacam undangan atau imbauan. Tapi pada nilai moral ini lebih mendesak 

dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan “imbauan” dari hati nurani. 

Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan “suara” dari 

hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan 

memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. Nilai moral yang berkaitan dengan hati 

nurani bisa dilihat dalam kutipan berikut ini. 

“Jika politik hanya membutuhkan moralitas, hanya perlu semalam meyakinkan 

orang-orang untuk mendukung Nelson Mandela. Malam ini dia berbicara tentang 

kesamaan derajat, dan besok pagi-pagi sekali, saat matahari terbit, kita semua siap 

berperang, mengorbankan nyawa demi kebenaran dan keadilan tersebut, tidak 

peduli latar belakang, kepentingan apalagi ukuran lainnya. Nyatanya tidak. Butuh 

bertahun-tahun, butuh proses panjang hingga sebuah isu moralitas dibeli orang 

banyak.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 28) 

Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa Thomas menjunjung tinggi nilai 

moral berdasarkan hati nuraninya, tidak berdasarkan pengaruh orang lain. Hati nurani 

yang di ungkapkan oleh tokoh Thomas berupa ajakan, himbauan kepada seluruh tamu 

undangan ketika berada di konferensi pers. Dalam pertemuan itu, Thomas mengajak 

seluruh tamu undangan untuk menjunjung tinggi nilai moral. 

“Sayangnya ayahmu Edward dan pamanmu Liem tidak sependapat denganku. 

Mereka dengan bodohnya memilih jalan sembilan orang kebanyakan, padahal aku 

menawarkan mereka bergabung denganku menjadi pemburu kesepuluh. Saat aku 

bicara baik-baik, menyampaikan ide itu, mereka menolak mentah-mentah, maka aku 

tidak punya pilihan lain, memutuskan mengambil bisnis tepung terigu itu. Mengirim 

orang-orang membakar rumah dan gedung kalian.” (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020: 331) 

Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa suara hati nurani yang menuduh 

dirinya sendiri digambaran dengan bertentangan pada nilai-nilai moral yang berlaku di 

kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh tokoh Tuan Shinpei, seorang mafia 

hukum yang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.  Tokoh 

Tuan Shinpei secara psikologis digambarkan sebagai orang yang keji, egois, tidak 

simpatik terhadap orang lain.  

3.2.2.3 Mewajibkan manusia secara Absolut yang tidak bisa ditawar-tawar 
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Mewajibkan manusia secara absolut yang tidak bisa ditawar-tawar artinya kewajiban 

absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai 

berlaku bagi manusia sebagai manusia. Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai 

moral berasal dari kenyataan. Bahwa nilai-nilai ini menyangkut manusia dengan 

manusia. Karena itu kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh 

instansi lain, tapi berakar dalam kemanusiaan kita sendiri. Nilai moral yang berkaitan 

dengan mewajibkan manusia secara absolut yang tidak bisa ditawar-tawar bisa dilihat 

dalam kutipan berikut ini. 

“Jadi, inilah yang sedang kulakukan, tugas gila yang pernah kudapatkan. Lebih gila 

lagi, aku mau saja melakukannya, mengejar jadwal superpadat Anda ke Singapura, 

lantas Hong Kong, pindah lagi ke Makau, dan sekarang kembali menuju Hong 

Kong. Aku bukan yang terbaik, hanya yang paling bodoh.” (Negeri di Ujung 

Tanduk, 2020: 52) 

Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa sesuatu pekerjaan yang tidak bisa di 

toleransi, dan tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu digambarkan oleh tokoh Maryam seorang 

wartawan politik yang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan 

informasi yang ia butuhkan. Tokoh Maryam diceritakan menemui Thomas ke Makau 

untuk kepentingan kerjanya, Maryam berusaha menjelaskan ke Thomas bahwa dia sudah 

bepergian kesana kemari hanya untuk menemui Thomas, dan hal tersebut harus 

dilakukannya karena Maryam memiliki kewajiban untuk menemui Thomas.  

“Tadi malam, saat bedebah bintang tiga itu menelepon, memintamu datang ke Hong 

Kong dalam waktu enam jam, tentu saja aku ikut mendengarnya. Faksi kami 

memutuskan mengambil kesempatan, menghubungi pihak KPK, juga pihak angkatan 

udara. Kami bergerak lebih cepat. Sebuah pesawat Hercules langsung berangkat 

dari Jakarta. Empat pasukan khusus dari militer, dua petugas dari komisi 

Pemberantasan Korupsi ikut serta menemani. Kami tiba lebih awal di pelabuhan 

kontainer, dan dengan sedikit bantuan dari kepolisian Hong Kong, kami bisa 

mengambil alih kapal tug itu. Melumpuhkan orang-orang mereka, berganti kostum 

mereka, menunggu kau datang, membawa kau naik ke kapal kontainer ini. Sebuah 

rencana yang lebih brilian dibanding meracuni sarapan tahanan penjara.” (Negeri 

di Ujung Tanduk, 2020: 339) 

3.2.2.4 Bersifat formal 
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Bersifat formal yakni nilai moral tidak merupakan suatu jenis nilai yang bisa 

diterapkan begitu saja disamping jenis-jenis nilai lainnya. Biarpun nilai-nilai moral 

merupakan nilai-nilai tertinggi yang baru dihayati diatas semua nilai lain, namun tidak 

berarti bahwa nilai-nilai ini menduduki jenjang teratas dalam suatu hierarki nilai-nilai. 

Tidak ada nilai-nilai moral yang “murni” terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang 

dimaksudkan dengan mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal. Nilai moral yang 

berkaitan dengan bersifat formal dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. 

“Hadirin ! aku mengangkat tangan, memasang intonasi serius dan bertenaga, 

“Maafkan saya, tapi saya akan tegaskan di depan kalian semua, bahwa bagi kami 

politik tidak lebih adalah permainan terbesar dalam bisnis omong kosong, industri 

artifisial penuh kosmetik yang pernah ada di dunia.”  (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020:  21) 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dikaitkan dengan nilai moral yang bersifat formal. 

Hal tersebut digambarkan bahwa tokoh Thomas sedang menghadiri acara konferensi 

pers. Acara tersebut hanya dapat dihadiri oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, 

kutipan tersebut dinyatakan sebagai nilai moral yang bersifat formal. 

 

3.2.3 Relevansinya dengan Bahan Ajar Sastra di SMA 

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yakni teks bahasa dan 

sastra. Pembelajaran dalam implementasi ini mengkhususkan penggunaan teks bacaan 

sastra yakni berupa novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. penggunaan teks 

bacaan sastra merupakan salah satu sarana siswa untuk mengapresiasi dan menafsirkan 

karya sastra tersebut. Siswa terkadang kurang menguasai materi teks bacaan sastra, 

disebabkan oleh kurangnya bacaan sastra dalam pembelajaran sastra. 

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sastra di SMA yaitu novel. Sesuai 

dengan pendapat (Rahmanto 1988: 27) bahwa bahan ajar memiliki tiga kriteria yaitu 

bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang budaya.  

3.2.3.1 Bahasa  

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditetukan oleh masalah-masalah yang 

dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai pengarang, ciri-

ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yag ingin 

dijangkau pengarang.  
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi bahan ajar yang baik 

harus memiliki kebahasaan yang baik. Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye 

ini sudah memiliki kriteria yang baik dalam segi kebahasaan. Penulisan kata dan paragraf 

yang ringan sangat mudah dipahami oleh siswa. Meskipun mayoritas memakai Bahasa 

Indonesia, novel ini juga diselingi dengan beberapa bahasa asing, untuk percakapan yang 

menggunakan bahasa Kanton tidak ada, penulis hanya menuliskan mengunakan Bahasa 

Indonesia tetapi disebutkan dalam novel bahwa percakapan menggunakan bahasa 

Kanton. Berbeda dengan bahasa Kanton yang hanya disebutkan saja, penulis 

mencantumkan bahasa asing lain seperti bahasa Inggris bercampur dengan Portugis.  

Berdasarkan bahasa yang digunakan dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 

Tere Liye ada keterkaitan dengan pembelajaran bahasa di sekolah, penggunaan bahasa 

yang kooperatif akan memudahkan siswa dalam memahami isi dari novel tersebut, 

sedangkan untuk bahasa Inggris dan Portugis yang digunakan dapat menjadi tambahan 

untuk siswa dalam mengenal bahasa asing. Contoh kutipan berikut dapat dijadikan 

referensi dalam pembelajaran sastra. 

 “Esta é uma chamada de emergéncia. Lee. Eu não posso explicar mais em 

pormenor, eles assistiram com o fuzil na mão. Eu chemo a promessa de um 

lutador!” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020:  88) 

“Vou enché-lo, Thomas. A promessa de um lutador.” (Negeri di Ujung Tanduk, 

2020: 88) 

Berdasarkan kutipan diatas menggambarkan bahwa pengarang menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Setiap kalimat, kata dan paragraf memiliki 

makna yang mudah di pahami. Untuk penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris 

bercampur Portugis bisa dijadikan tambahan agar siswa dapat mengenal bahasa selain 

Bahasa Indonesia. 

3.2.3.2 Kematangan jiwa 

Rahmanto (1988:30) berpendapat bahwa karya sastra yang terpilih untuk diajarkan 

hendaknya sesuai dengan tahap psikologis pada umumnya pada satu kelas.  

Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye kematangan jiwa ditemukan 

pada bagian penulis menceritakan latar belakang pendidikan tokoh Utama yaitu Thomas, 

tokoh utama dalam novel tersebut dapat dijadikan apresiasi siswa dalam belajar dengan 

harapan dapat memotivasi dan membangkitkan semangat siswa dalam menyelesaikan 
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pendidikan setinggi mungkin dengan kata lain harus semangat belajar dan berusaha 

bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditentukan. 

“Aku tidak hanya berhasil menyelesaikan gelar master bisnis, tapi juga gelar master 

politik. Jadi, kalaupun Theo drop out, tidak tahu aku mengambil dua major, tidak 

berhasil menyelesaikan sekolahnya, lebih asyik menghabiskan waktu di garasi 

mobil, memulai bisnis IT-nya. Flat yang kami huni tetap menghasilkan dua gelar 

master.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 32) 

3.2.3.3 Latar belakang budaya 

Latar belakang budaya yang digambarkan pada novel juga penting dalam 

pembelajaran sastra. Peserta didik akan semakin tertarik untuk mempelajari karya sastra. 

Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye latar belakang budaya yang 

ditemukan yaitu berupa kepercayaan, tolong-menolong, kepedulian, tidak mudah 

menyerah, dan sebuah penghianatan yang dimiliki oleh tokoh Tuan Shinpei. Berikut 

beberapa kutipan yang berkaitan dengan latar belakang budaya dalam novel tersebut. 

“Dari lima puluh karyawan perusahaan konsultanku, Maggie adalah orang yang 

paling kuandalkan, paling kupercaya, meskipun aku harus membayarnya mahal. 

Bukan mahal gajinya, tapi menghadapi tabiat, caranya bekerja, dan hal-hal tidak 

penting lainnya.” (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 25) 

Berdasarkan kutipan diatas digambarkan bahwa latar belakang budaya yang 

dimunculkan oleh tokoh Thomas yaitu sebuah kepercayaan. Thomas selalu memberikan 

kepercayaan tersebut kepada Meggie staf merangkap sekretaris di perusahaan konsultan 

milik Thomas. Hal ini bisa dijadikan bahan ajar karena sebuah kepercayaan itu juga 

penting untuk diterapkan. 

 “Kamu tahu, Thomas, jarak antara akhir yang baik dan akhir yang buruk dari 

semua cerita hari ini hanya dipisahkan oleh sesuatu yang kecil saja, yaitu 

kepedulian. Opamu memilih peduli, maka dengan seluruh kesusahan, dengan 

keterbatasan yang dia miliki, dia tetap memutuskan menolongku yang sakit parah 

diatas kapal nelayan itu, meskipun itu bisa menyulitkan bahkan membahayakan 

dirinya sendiri. Dengan kepedulian dia bersedia membagi jatah makanannya yang 

sedikit, memberikan air minum yang susah payah didapat. Dengan kepedulian dia 

bersedia merawatku siang-malam, berhari-hari. Apa untungnya bagi Opamu? 

Tidak ada. Tetapi panggilan hatinya membuatnya melakukan semua itu. Enam 
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puluh tahun kemudian, sepotong kejadian tersebut memberikan perbedaan. Kita 

tidak tahu apa yang terjadi hari ini kalau Opamu memilih tidak peduli. Aku sakit 

keras, sekarat, tidak ada pertolongan berarti hanya soal waktu tubuh dinginku 

dilempar ke lautan. Begitu juga hidup ini, Thomas. Kepedulian kita hari ini akan 

memberikan perbedaan berarti pada masa depan. Kecil saja, sepertinya sepele, 

tapi bisa besar dampaknya pada masa mendatang. Apalagi jika kepedulian itu 

besar, seperti yang dilakukan Opamu terhadapku, lebih besar lagi bedanya pada 

masa mendatang. (Negeri di Ujung Tanduk, 2020: 358) 

Beberapa kutipan diatas menunjukkan bahwa latar belakang budaya yang 

ditemukan dalam novel tersebut adalah pemberani, balas budi, kepedulian antar manusia, 

dan rasa empati yang diberikan Chai Ten terhadap keluarga Opa Chan. Berdasarkan 

kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar harus memiliki tiga kriteria 

yaitu bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang budaya. Novel Negeri di Ujung 

Tanduk karya Tere Liye mampu mejadi referensi pembelajaran sastra. Nilai moral dalam 

novel tersebut mudah dipahami oleh siswa. 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) ini terdapat dalam pembelajaran 

kelas XII dalam kemampuan membaca. 

Kompetensi Dasar: 

3.9  Menganalisis isi dan kebahasaan novel 

Berdasarkan KD diatas dapat diidentifikasi penggunaan karya sastra sebagai peran 

pembantu dalam menjelaskan struktur dan sinopsis karya sastra.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap novel Negeri Di Ujung Tanduk 

karya Tere Liye dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

4.1  Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis kajian unsur intrinsik tema novel Negeri 

Di Ujung Tanduk karya Tere Liye adalah mengenai perjuangan hidup Thomas yang berhasil 

membongkar kejahatan yang dilakukan oleh mafia hukum yakni Tuan Shinpei. Alur ceritanya 

merupakan peristiwa-peristiwa yang terangkai secara padu dan dipertimbangkan secara 

matang oleh pengarang. Peristiwa-peristiwa ini diberi tekanan untuk membentuk karakter 

tokoh dalam cerita. Tokoh/Penokohan yang terdapat dalam novel terdiri dari tokoh utama 

yakni Thomas dan tokoh tambahan. Latar yang disajikan di dalam novel menggunakan latar 

tempat, latar waktu, latar sosial. Pengarang menggunakan sudut persona pertama (Thomas) 

tokoh Thomas berperan sebagai tokoh utama yang menjadi pelaku cerita. Karena pelaku juga 
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adalah pengisah, maka akhirnya pengisah juga merupakan penutur serba tahu tentang apa 

yang ada dalam benak pelaku utama maupun sejumlah pelaku lainnya.  

4.2  Dalam bab ini disimpulkan hasil kajian analisis sosiologi sastra novel Negeri Di Ujung 

Tanduk karya Tere Liye. Novel Negeri Di Ujung Tanduk karya Tere Liye mengangkat 

permasalahan nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam novel tersebut terdapat beberapa 

yaitu (1) Pribadi yang bertanggung jawab, (2) Hati nurani, (3) Manusia yang absolut, (4) 

Bersifat formal. 

4.3 Novel Negeri Di Ujung Tanduk karya Tere Liye memiliki implikasi dalam dunia 

pendidikan. Novel ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan sosial 

masyarakat. Novel ini perlu untuk diajarkan atau dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra 

mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, khususnya SMA. Hal ini disebabkan novel ini 

mengajarkan tentang nilai moral yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi 

sarana untuk mendidik. Selain sebagai bahan bacaan yang menghibur, novel ini juga 

memberikan banyak manfaat melalui bacaan.  
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