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ABSTRAK 

The study titled ”Social Values in Tere Liye Hujan Novel” Show that 

findings of social values research consisted of ten values: 1) Affection, in 

the form of mutual love, sacrifice, concern and worry. 2) Sorry-forgive, in 

the form of admitting mistakes, apologizing, forgiving. 3) Obedience, in the 

form of obeying the rules and obeying orders. 4) Courtesy or hospitality, in 

the form of mutual greeting and friendly. 5) deliberation, in the form of 

making decisions with discussion. 6) gotong royong in the form of mutual 

help and work together. 7) A sense humanitiy in the form of sympathy and 

empathy. 8) The wisdom of being able to make decisions and solve 

problems wisely. 9) Respect others, maintain the attitude of not hurting 

and embarrassing others, accepting gifts, and respecting gifts, and 

respecting decisions. 10) Responsibilities, in the form of doing the 

assigned tasks, and accepting the consequences for the deeds done. 

 

Kata Kunci: Novel, nilai-nilai sosial 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

        Karya sastra tidak pernah bermula dari kekosongan sosial ( 

Hardjana,1991: 71). Artinya karya sastra ditulis berdasarkan kehidupan 

sosial masyarakat tertentu dan menceritakan kebudayaan-kebudayaan 

yang melatarbelakanginya. Sastra merupakan karangan yang baik untuk 

melukiskan sesuatu tentang kehidupan manusia yang penuh dengan nilai-

nilai. Salah satu karya sastra yang dapat dikaji dalam pembelajaran 

sastra, yaitu, novel. Novel akan menjadi sangat penting keberadaannya 

sebagai media penyampai pesan  dan nilai yang terkandung dalam 

sebuah novel. Nilai yang terkandung dalam sebuah novel tidak hanya 

berupa nilai sosial namun juga memuat nilai pendidikan, nilai religius dan 

nilai budaya. karya sastra yang merupakan cerminan keaadan realita 

kehidupan. Namun dalam penelitian ini, peneliti fokus pada satu nilai yaitu 
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nilai-nilai sosial. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkap aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan dapat menggambarkan suatu  

kehidupan. Novel juga dapat membantu masyarakat memahami realitas 

sosial masyarakat itu sendiri. Novel mengungkapkan konflik kehidupan 

para tokohnya secara lebih mendalam dan halus. 

        Salah satu novel yang juga dapat menggambarkan suatu keadaan 

sosial seseorang, ataupun masyarakat adalah novel  yang dipilih peneliti. 

Sebuah novel karya Tere Liye. Novel hujan karya Tere Liye 

menggambarkan sikap sosial yang diperlihatkan oleh tokoh dalam cerita 

seperti saling menghormati, saling tolong menolong, kasih sayang, serta  

peduli terhadap sesama. Perilaku  sosial berupa sikap seseorang 

terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya yang ada hubungannya 

dengan orang lain. Novel Hujan karya Tere Liye ini mendapat respon 

positif di kalangan pencinta novel, terbukti dengan sudah banyaknya 

resensi terkait novel tersebut. 

 Novel Hujan karya Tere Liye berlatar Bumi pada tahun 2050, 

dengan kemajuan teknologi  yang sangat canggih dan populasi manusia 

mencapai 10 Miliar banyaknya. Jumlah  manusia yang begitu padat ini, 

mereka kehabisan cara untuk menghentikan pertumbuhan populasi 

manusia. Pada saat lahirnya bayi yang kesepuluh miliar itu terjadi gempa 

bumi yang teramat dahsyat sehingga menyapu rata kota-kota. tapi pasca 

peristiwa itupun, teknologi masih terbilang canggih. Diselipi  dengan 

berbagai kejadian dan sikap sosial yang menyentuh nurani kita. Membuat  

pembaca hanyut seakan menjadi bagian dari cerita tersebut. Dari novel ini 

kita dapat mengetahui keadaan atau fenomena  sosial yang terjadi 

ditengah-tengah bencana alam. 

Novel hujan karya Tere Liye menggambarkan sikap sosial yang 

diperlihatkan oleh tokoh dalam cerita seperti saling menghormati, saling 

tolong menolong, kasih sayang, serta  peduli terhadap sesama. Perilaku  

sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya 

yang ada hubungannya dengan orang lain. 
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        Berdasarkan uraian tersebut penelitian akan meneliti nilai sosial, 

untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, utuh, menyeluruh  dan 

dapat memberikan contoh tentang nilai sosial yang terkandung dalam 

novel  Hujan karya  Tere Liye. Untuk mengetahui nilai sosial yang 

terkadung  maka harus dilakukan pengidentifikasian karakter tokoh-tokoh 

dalam novel Hujan karya Tere Liye. Oleh karena itu, peneliti  membuat 

penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Hujan  Karya Tere 

Liye” 

Rumusan Masalah 

1. Bagiamana penokohan dalam novel Hujan karya Tere Liye? 

 

2. Nilai-nilai sosial apa saja yang terdapat dalam novel Hujan karya 

Tere Liye ? 

Tujuan penelitian 

 1. Mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel 

Hujan karya  Tere Liye. 

 2. Mendeskripsikan tokoh dan penokohan dalan novel Hujan karya 

Tere Liye. 

Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoretis diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian 

ini dapat dimanfaatkan sebagai konsep dan teori pengajaran sastra. Baik 

bagi mahasiswa ataupun guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia.  

Serta untuk membawa khususnya mahasiswa program studi bahasa dan 

sastra Indonesia  terhadap nilai sosial. 

      Secara praktis Hasil penelitian ini memberikan deskripsi tentang nilai-

nilai sosial dalam novel Hujan karya Tere Liye. Secara praktis  hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan, dan bahan diskusi dalam 

mengapresiasi sastra pada sanggar-sanggar sastra oleh mahasiswa 

ataupun guru. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahaun di bidang sastra, khususnya bagi mahasiswa program studi 

bahasa dan sastra Indonesia agar dapat menggugah untuk meneliti sastra 

dari segi lain. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Novel 

      Nurgiyantoro (2013: 11), menjelaskan bahwa kata novel berasal dari 

bahasa Italia novella. Secara  harfiah berarti sebuah barang baru yang 

kecil, Perkataan baru ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa novel 

merupakan jenis cerita fiksi  yang muncul belakangan dibandingkan 

dengan cerita pendek dan roman, dan kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek dalam bentuk prosa. Dalam istilah Indonesianya, novella yang 

berarti sebuah karya prosa fiksi yang cakupannya tidak terlalu panjang, 

namun juga tidak terlalu pendek. Novel lebih berusaha memberikan efek 

realis dalam kefiksiannya, dengan mempresentasikan karakter yang 

komplek dengan motif yang bercampur dan berakar dalam kelas sosial, 

terjadi dalam struktur kelas sosial yang berkembang ke arah yang lebih 

tinggi, interaksi dengan beberapa karakter lain, dan berkisah sehari-hari. 

Unsur Pembangun Novel. 

       Karya sastra merupakan “dunia dalam kata”. Dapat diartikan bahwa 

karya sastra disajikan dengan tulisan yang didapat dari sebuah imajinasi 

seorang pengarang sehingga menghasilkan sebuah karya yang bagus 

untuk disajikan kepada pembaca. Sastra sebagai hasil pekerjaan seni 

kreasi manusia tidak akan pernah lepas dari bahasa yang merupakan 

media utama dalam karya sastra yang diciptakan oleh seorang 

pengarang. Menggunakan bahasa sebagai media karya sastra, 

merupakan bahan baku kesusastraan yang tak terpisahkan seperti cat 

untuk lukisan (Wellek dan Warren, 1995: 14). Unsur-unsur pembangun 

novel secara garis besar dapat dibagi atas unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Nurgiantoro (2013: 30) berpendapat bahwa unsur intrinsik 

adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-

unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks sastra, 

unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya 

sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara 

langsung) turut serta membangun cerita. Kepaduan antara berbagai unsur 

intrinsik inilah yang membuat sebuah novel berwujud. Sedangkan unsur 
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ekstrinsik adalah unsur yang berada diluar teks sastra itu tetapi secara 

tidak langsung mempengaruhi bangun atau sistem organisme teks sastra  

Nurgiyantoro (2013: 30). 

Rokhmansyah (2014: 32)  mengemukakan bahwa  unsur intrinsik 

prosa terdiri dari tema dan amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan 

sudut pandang.Pada umumnya para ahli sepakat bahwa unsur intrinsik 

terdiri dari lima bagian (a)  tema dan amanat (b) tokoh dan penokohan 

atau perwatakan tokoh   (c) alur   (d) latar, dan  (e) sudut pandang atau 

gaya penceritaaan. Dalam hal ini peneliti tidak memaparkan semua unsur 

intrinsik yang terkandung dalam novel Hujan karya Tere Liye, karena 

tujuan peneliti adalah untuk mengetahui nilai-nilai sosial yang terkandung, 

oleh sebab itu peneliti membatasi  satu unsur intrinsik saja untuk 

dipaparkan  yaitu penokohan sebagai salah satu setrategi untuk 

mengetahui nilai sosial yang terkandung pada novel, tokoh  merupakan 

pelaku sosial, hal ini penting untuk mendukung dan mempermudah 

memperoleh nilai-nilai sosial dalam novel Hujan karya Tere Liye. 

Tokoh dan Penokohan 

        Istilah “penokohan” mempunyai pengertian lebih luas dari 

pada“tokoh” ataupun “perwatakan” sebab penokohan mencakup berbagai 

unsur antara lain siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan 

bagaimana pelukisan dalam sebuah cerita sehingga pembaca paham dan 

mempunyai gambaran yang jelas. Tokoh merupakan individu rekaan yang 

mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa dalam 

cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berupa 

binatang atau benda, Sudjiman  (dalam Rokmansyah, 2014: 34). 

Sedangkan perwatakan berhubungan dengan karakteristik atau  watak 

tokoh-tokoh itu, sedangkan penokohan berhubungan dengan cara 

pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi nama 

tokoh  tersebut. 

Pengertian Nilai Sosial 

Menurut Soekanto (1982:55) nilai sosial adalah sebuah konsep 

abstrak dalam diri manusia pada sebuah masyarakat mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, dan 

benar atau salah. Berdasarkan pendapat di atas peneliti fokus meneliti 

nilai sosial yang dianggap baik, indah dan benar yang terdapat dalam 
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novel yang akan diteliti. Penelitian  ini tidak mengungkapkan nilai-nilai 

sosial yang dianggap buruk, tidak indah atau salah. 

       Nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama 

melalui konsensus yang efektif diantara mereka, sehingga nilai-nilai sosial 

dijunjung tinggi oleh banyak orang. Nilai-nilai sosial tidak diperoleh begitu 

saja saat ia lahir, namun dengan sistem nilai yang diajarkan oleh orang 

tua kepada anaknya dengan  penyesuaian sana-sini. 

     Dapat dinyatakan bahwa nilai sosial merupakan konsep dalam sebuah 

masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik dan tidak baik. Nilai 

menjadi tolak ukur dalam bertindak dan berinteraksi baik kepada individu 

atau pun masyrakat. 

Aspek Nilai–Nilai Sosial 

       Nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi masyarakat, 

nilai juga menjadi tolak ukur manusia untuk bertindak dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Ketika berinteraksi dengan orang lain harus dapat 

menempatkan diri sesuai dengan tindakan atau sikap yang diterima 

masyarakat. Interaksi merupakan bentuk umum dalam proses sosial 

bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa interaksi sosial tersebut 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Oleh sebab itu peneliti 

melakukan pengamatan terhadap tokoh dalam novel Hujan karya Tere 

Liye, salah satunya melalui interaksi sosialnya dengan orang-orang 

dilingkungannya. 

      Penelitian nilai sosial ini merujuk pada  pendapat Djamaris (1993: 49)  

yang membagi nilai sosial terdiri atas kasih sayang, maaf-memaafkan, 

kepatuhan, kesopanan atau keramahan, musyawarah, gotongroyong, rasa 

kemanusiaan, kebijaksanaan   atau keadilan, menghargai oranglain, 

tanggung jawab. Nilai sosial dibagi dengan lebih rinci, mengenai aspek 

nilai sosial tersebut dibagi menjadi sepuluh nilai sosial yang telah 

disebutkan. 

METODE PENELITIAN  

 Metode dan Pendekatan 
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 Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural (Objectif). 

Dalam pendekatan struktural, karya sastra ditelaah berdasarkan isi  dan 

unsur yang membangun sebuah karya sastra.  Semi (1985:44) 

menyatakan bahwa pendekatan objectif  atau struktural membatasi diri 

pada penelaahan karya sastra itu sendiri, terlepas dari soal pengarang 

dan pembaca. 

 Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan tokoh dan 

penokohan (perwatakan) untuk mengetahui prilaku tokoh  dalam 

menganalisis nilai-nilai sosial novel Hujan karya Tere Liye secara lengkap 

baik yang digambarkan secara langsung  melalui hubungan sosial dengan 

keluarga teman dan juga masyarakat. 

Data dan Sumber Data 

       Data dalam penelitian ini adalah data verbal berupa  kalimat,  

paragraf narasi maupun dialog  yang mengandung  nilai-nilai sosial yang  

terdapat dalam novel Hujan karya Tere Liye. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data objektif  berupa Novel Hujan karya Tere Liye 

yang diterbitkan pertama kali, oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

cetakan ke empat belas  pada  April 2016, tebal 20 cm  dan terdiri atas 

320 halaman. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa 

manusia, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Dalam 

penelitian ini sumber data pokok adalah novel. Didukung buku-buku 

tentang masalah sosial serta buku tentang penelitian sastra. Dengan kata 

lain peneliti juga melakukan teknik studi pustaka yaitu dengan menganalis 

isi, nilai sosial yang terkandung dalam novel Hujan karya Tere Liye. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1.Membaca secara cermat novel Hujan karya Tere Liye, untuk 

memahami nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel tersebut. 
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2.Mencatat dan memberi tanda bagian penting seperti kalimat, dialog 

ataupun paragraf yang berhubungan nilai sosial. 

3.Setelah data terkumpul peneliti mengidentifikasi data untuk 

menyesuaikan dengan aspek yang diteliti yaitu nilai-nilai sosial yang 

terdapat dalam novel Hujan karya  Tere Liye. 

4.Data yang sudah terkumpul dan diidentifikasi dilakukan analisis untuk 

mengetahui nilai sosial yang terkandung.  

5.Memaknai nilai-nilai sosial yang telah ditemukan dalam novel sehingga 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau 

Human Instrument. Melakukan pengumpulan data, menganalisis data 

serta memaknainya dan membuat kesimpulan atas data yang ditemukan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis  isi secara interaktif, yakni antara ketiga komponen dibawah 

berlaku saling jalin secara paralel. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

dalam menganalisis data dengan analisis isi meliputi : 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan data membaca seluruh 

novel secara berulang, untuk  pemusatan perhatian dengan teliti dan 

kritis  pada penyederhanaan, dari data ‘Kasar’ yang muncul dari 

catatan-catatan pada objek penelitian. Peneliti bertumpu pada naskah 

novel yang mengandung nilai sosial.  

2. Penyajian data (display data) merupakan sekumpulan data yang telah  

terkumpul menandai dan mencatat memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari data yang 

memiliki unsur nilai sosial . 

3. Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan 

selama penelitian berlangsung. Data yang telah dianalisis 
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menimbulkan makna-makna yang muncul. data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya terlebih dahulu 

sehingga diperoleh jawaban utuh tentang nilai sosial yang ada dalam 

novel hujan  karya Tere Liye. 

Pengecekkan Keabsahan Data  

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik validitas dengan 

cara triangulasi, untuk mengecek dan menjaga keabsahan data maka 

peneliti menggunakan triangulasi teori. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dibandingkan dengan prespektif teori yang relevan.  

Memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Dibutuhkan 

beberapa sudut pandang yang akan mempertimbangkan berbagai 

simpulan yang muncul kemudian dari berbagai fenomena tersebut ditarik 

kesimpulan yang valid untuk dapat diterima kebenarannya. Tidak hanya 

melihat dari berbagai teori tetapi juga mendiskusikannya kepada pihak 

yang kompeten di bidang bahasa dan sastra . Penggunaan triangulasi 

teori untuk menguji kesesuaian atau kecocokan data dari sumber data 

yaitu novel dengan teori-teori mengenai nilai-nilai sosial yang terkandung 

dalam novel Hujan karya Tere Liye. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.I Hasil Penelitian 

       Berikut ini akan dipaparkan tokoh dan penokohan dan  nilai sosial 

yang terkandung dalam novel Hujan karya Tere Liye. 

4.1.1 Penokohan/Perwatakan dalam Novel Hujan karya Tere Liye 

      Dalam novel Hujan karya Tere Liye yang menjadi tokoh utama atau 

tokoh sentralnya adalah Lail. Tokoh Lail adalah tokoh yang banyak 

mengalami konflik sebagai pusat yang diceritakan. Berikut penjelasan 

kedudukan tokoh dalam novel Hujan karya Tere Liye: 

1. Lail : Tokoh utama perempuan 

2. Esok/ Soke Bahtera: Tokoh utama pendamping laki-laki 

3. Elijah: Fasilitator/ perawat petugas medis  
Nilai-nilai Sosial dalam Novel Hujan Karya Tere Liye 



 
 

4. Ibu lail 

5. Ayah lail 

6. Ibu Esok 

7. Maryam : sahabat Lail 

8. Walikota: ayah angkat Esok  

9. Istri Walikota: Ibu angkat Esok 

10. Claudia: anak dari walikota yang menjadi saudara angkat Esok 

11. Ibu Suri: kepala staf panti asuhan Lail dan Maryam 

        Selain tokoh-tokoh diatas terdapat juga tokoh-tokoh figuran seperti 

Penumpang kereta (orang-orang yang ikut dalam kecelakaan kereta 

bersama Lail dan Ibunya) Petugas kereta,Marinir,Petugas Relawan, 

Pembawa acara televisi, Narasumber, dan anak-anak yang tinggal di panti 

asuhan Lail dan Maryam tinggal. 

       Penokohan atau perwatakan dalam novel ini digambarkan penulis 

secara langsung dan tidak langsung, hal ini dapat kita lihat pada kutipan 

berikut. 

Tokoh Lail memiliki watak pemberani dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

Dia juga seorang gadis yang pintar dan berbakat. Berbagai hal mampu ia 

lalui meskipun umurnya terbilang muda, sudah ditinggalkan kedua orang 

tuanya hal itu lah yang membuatnya mengabdikan diri menjadi relawan 

yang luar biasa. 

1)“ Lail mencengkram tangan ibunya. Usianya  baru tia belas   
tahun , tapi itu lebih dari cukup untuk mengerti situasi genting yang 
sedang dihadapi ratusan penumpang kereta.” (Hal: 24) 

2) “Ah, kamu  juga seorang perawat yang bertugas di rumah sakit 
kota.” Elijah diam sejenak, berheti menggerakkan tulisan di layar, 
membaca lamat-lamat.” Ini mengagumkan. Kamu punya banyak 
sekali catatan pelayanan sosial sejak usia enam belas tahun, 
termasuk sebulan ditugaskan  di sektor 1. Astaga, itu tempat paling 
menyedihkan.(hal: 6) 

“Komite pusat bersepakat dengan suara bulat, apa yang dilakukan 
Lail dan Maryam malam itu, berlari menembus badai sejauh lima 
puluh kilo meter untuk memperingatkan seluruh penduduk kota, 
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membuat kedua remaja itu  berhak menerima penghargaan 
Dedikasi dan pengorbanan tingkat pertama.” (Hal: 166). 

Tokoh Esok/ Soke Bahtera seorang ilmuan muda yang terkemuka dan ia 

sangat cerdas, bakatnya sudah terlihat ketika ia masih berusia tujuh belas 

tahun. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan di bawah, digambarkan 

secara tidak langsung bagai mana watak tokoh Esok yang cerdas, dengan 

melalui  pendeskripsian dialog tokoh lain. 

3)“Dia belajar dengan cepat. Sebelum bencana gunung meletus, 
Esok adalah murid terbaik disekolah. Setelah gempa, baginya 
stadion itu menjadi tempat belajar dan bertualang baru.” (Hal : 61) 

4)“ Empat belas hari mengenal Esok, Lail mulai tahu betapa 
pandainya Esok. Anak laki-laki itu genius. Seperti keberhasilannya 
menyedot air  bersih dari dalam tanah , itu adalah ide briliannya 
Esok. Petugas sudah menyerah, juga Marinir, mereka tidak mesin 
pompa besar yang cukup untuk menarik air sedalam itu. Esok 
mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara 
parallel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok, hingga dia 
menyusunnya dengan cermat, menghubungkan lima belas pompa 
air sedemikian rupa dan air berhasil disedot.”  ( Hal: 66) 

 

Nilai-nilai Sosial dalam Novel Hujan Karya Tere Liye. 

           Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel hujan karya Tere 

Liye terdiri dari: 

1.Kasih Sayang 

 Kasih sayang merupakan sebuah perasaan yang tulus hadir dari 

dalam hati dan mengandung sebuah keinginan untuk memberi dan 

membahagiakan pihak yang dikasihi atau disayangi. Dalam novel Hujan 

karya Tere Liye ini terdapat nilai kasih sayang yang ditunjukkan oleh 

tokoh-tokoh dalam cerita baik kepada orang tua, sahabat, ataupun orang 

lain. Berikut  pemaparannya. 

1) Ibu Esok memegang lengan Lail, menatapnya.”Lail, Esok 

menyayangimu. Dia menganggapmu lebih dari seoarang 

adik.(hal:50) 
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   Kutipan  cerita diatas mengandung nilai kasih sayang ditunjukkan 

dari dialog Ibu Esok dan Lail. Ibu Esok tahu benar bahwa anaknya 

menyayangi Lail lebih dari seorang adik. Dia menyayangi Lail sebagai 

seorang pria bukan seorang kakak. Ibu Esok dapat melihat hal tersebut 

dari sikap-sikap yang ditunjukkan Esok, dia begitu memperhatikan Lail 

selalu Lail yang ditanya ketika menelfon. 

2. Maaf-Memaafkan 

Memaafkan adalah sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan 

penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal 

rasa sakit atau kekecewaan, tetapi dengan rasa iba atau kasihan kepada 

pihak yang menyakiti. Maaf- memaafkan adalah cara untuk mengatasi 

hubungan yang rusak untuk mmeperoleh kesembuhan luka dan membuka 

hati atau berlapang dada terhadap pihak yang menyakiti. Berikut kutipan 

dalam novel. 

3)“ Kamu hanya diberi waktu satu jam, Esok! Lihat, sekarang pukul  
berapa?” Marinir yang berjaga di depan stadion terlihat jengkel. 

“ Aku minta maaf, kami terjebak hujan” 

“kami tidak berkeliaran. Kami menjenguk ibu Esok di rumah sakit, 
kali ini Lail menjelaskan, melangkah maju di depan Esok yang 
masih memegang setang sepeda. “kami minta maaf ini salahku. 
Aku berjanji akan membantu di sini. 

“ Marinir itu menghela napas, menatap wajah Lail .” Baik kalian 
segera masuk . sudah hampir jadwal makan malam. Tinggalkan 
sepedanya di sini. ( hal: 60 ) 

Pada kutipan di atas memperlihatkan bagaimana Marinir marah 

kepada Esok yang pulang terlambat setelah meminjam sepeda petugas.  

Esok meminta maaf  atas kesalahannya tersebut begitu juga Lail ia 

merasa bersalah. Esok terlambat  pulang karena harus menjemput 

dirinya terlebih dahulu. namun  akhirnya Marinir memaafkan kesalahan 

mereka dengan menyuruh mereka masuk dan bersiap untuk makan 

malam. Oleh sebab itu pada kutipan ini jelas sekali tampak nilai sosial 

yang berupa saling memaafkan. 

3.Kepatuhan 
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 Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada 

ajaran dan aturan.  Kepatuhan  juga berarti menaati segala aturan atau 

perintah. 

4)“ Rapikan dasimu, Lail.” Wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi 

ke anaknya.” 

 “Lail buru-buru mengangguk.”( hal: 12) 

 

      Kutipan di atas memperlihatkan nilai sosial yang berupa kepatuhan. 

Terlihat  Lail yang diperintahkan ibunya untuk merapikan dasinya, ia 

langsung patuh terhadap perintah ibunya itu. Seorang anak yang taat 

terhadap perintah orang tuanya adalah sifat yang seharusnya setiap anak 

punyai, selagi perintah itu masih dalam koridor kebaikan. 

 

4. Kesopanan/Keramahan  

         Sopan santun diwujudkan dengan mengetahui : tata krama bergaul 

dengan orang yang lebih tua, tata krama bergaul dengan guru, tatakrama 

bergaul dengan orang yang lebih muda, tatakrama bergaul dengan teman 

sebaya, tata karma bergaul dengan lawan jenis, serta menghormati 

tetangga. Kesopanan merupakan menjaga sikap terhadap orang lain. 

6)“ Dua penumpang laki-laki, saat melihat Lail dan ibunya masuk, 

berdiri memberikan tempat duduk,” terima kasih. Lail dan ibunya 

segera duduk.”( Hal: 14) 

      Dalam kutipan diatas menggabarkan prilaku sopan santun yang 

merupakan nilai sosial, terlihat bagaimana dua penumpang laki-laki dalam 

kereta memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru 

masuk, karena kursi kereta sudah penuh, dua pemuda tersebut memilih 

berdiri dan memberikan kursinya untuk orang lain, kemudian Lail dan 

ibunya mengucapkan terima kasih. Hal ini juga menggambarkan bahwa 

Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu.  

 

 

 

5. Musyawarah 
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 Musyawarah merupakan kegiatan saling tukar pikiran untuk 

mencapai suatu keputusan yang disetujui oleh pihak-pihak yang 

bermusyawarah.Dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

 8)“Petugas itu memanggil seniornya berdiskusi sebentar” 

“ Baiklah. Salah satu prinsip paling penting di organisasi ini adalah 

semangat berbagi dan berbuat baik. Usia kalian memang baru lima 

belas , tapi kalian mungkin memilikinya . Kalian berdua diizinkan 

mengikuti tes. Jika lulus, kami akan memikirkan bagaimana 

baiknya.”(hal:111)  

 

Kutipan di atas mengagambarkan adanya musyawarah yang 

dilakukan dengan diskusi untuk mengambil sebuah keputusan suatu 

permasalahan. Dalam hal ini petugas melakukan diskusi terlebih dahulu 

untuk memutuskan apakah Maryam dan Lail yang ingin mendaftar 

sebagai anggota relawan dapat diterima, karena mereka masih berumur 

lima belas tahun.  Meskipun demikian hasil dari diskusi petugas dan 

seniornya diputuskan bahwa mereka diizinkan untuk mengikuti tes 

keanggotaan relawan. 

6.Gotong Royong 

       Gotong royong adalah bentuk kerja sama untuk meringankan beban 

dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Gotong royong merupakan 

sikap positif yang mendukung dalam perkembangan dan juga perlu 

dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu 

pekerjaan secara bersama-sama. Ditandai dengan sikap tolong-

menolong. 

10)“Masih ada ribuan tubuh yang belum dievakuasi dari balik 

bangunan-bangunan. Segesit apapun alat berat bekerja , mereka 

tidak bisa menangani semuanya dalam waktu cepat. Bau busuk itu 

membuat kota tenggelam oleh kesedihan mendalam. Masker 

kembali dibagikan.” 

( hal: 65) 

  

      Kutipan diatas menggambarkan keadaan setelah bencana terjadi 

bagaimana mereka bekerja sama untuk mengevakuasi jasad-jasad para 

korban gempa, mereka saling membantu, dan dikerahkan segala tenaga 

agar dapat mengubur tubuh-tubuh para korban yang sudah tercium bau 

Meli Asmarita 



 
 

busuk, dan untuk menjaga para warga dari bau menyengat tersebut 

mereka para petugas, relawan dan dibantu para pengungsi yang selamat 

dari bencanapun ikut serta membantu. 

7. Rasa Kemanusiaan  

        Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk yang diberikan 

akal dan perasaan tentu hal inilah yang akan menggerakkan manusia 

untuk berfikir, berbuat, serta ikut merasakan apa yang sedang orang lain 

lakukan. Untuk menimbulkan simpati dan empati terhadap sesama 

manusia yang lainnya. Terlebih ketika melihat orang lain dalam 

kesusahan. 

11)“ Aku sendirian. Empat kakakku tertimbun di dalam kapsul, 

“anak laki-laki itu menjawab pelan. 

“Lengang sejenak.” 

“ Aku minta maaf tentang itu, Nak, “ petugas kereta berkata pelan.” 

(hal: 27) 

 

Kutipan di atas menunjukkan sikap rasa kemanusiaan yang 

digambarkan oleh petugas kereta yang meminta agar setiap anak 

didampingi orang tuanya namun ternyata anak lelaki itu sendirian dan 

empat saudaranya tertimbun kapsul kereta saat gempa terjadi. Dengan 

penjelasan tersebut petugas kereta turut berduka dan merasa bersalah 

hingga dia meminta maaf kepada anak laki-laki tersebut sebagai sikap 

empatinya. 

8. Kebijaksanaan/ Keadilan 

       Kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam mengatasi 

permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna 

hidup. kebijaksanaan merupakan perpaduan dari intelek dan karakter.  

13)“ Empat belas hari mengenal Esok, Lail mulai tahu betapa 

pandainya Esok. Anak laki-laki itu genius. Seperti keberhasilan 

menyedot air bersih dari dalam tanah, itu atas ide brilian Esok. 

Petugas sudah menyerah, juga marinir, mereka tidak punya mesin 

pompa besar yang cukup untuk menarik air sedalam itu. Esok 

mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara 

parallel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok , hingga dia 

menyusunnya dengan cermat, menghubungkan lima belas pompa 

air sedemikian rupa dan air berhasil di sedot”.( Hal:66) 
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Pada kutipan di atas menunjukkan nilai kebijaksanaan  Hal ini ditunjukkan 

oleh Esok yang mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, ketika 

petugas  dan Marinir sudah kehabisan akal untuk menyedot air bersih. 

Namun atas ide Esok masalah itu dapat diselesaikan dengan baik.  

9. Menghargai Orang Lain  

       Menghargai orang lain adalah dimana kita mampu memahami orang 

tersebut. Peduli terhadap lingkungan, membantu orang lain,serta mampu 

melihat kelebihan orang lain dengan ikut merasa bangga dan mampu 

mengucapkan terima kasih. 

14)“Astaga, Maryam. Kita tidak mau, tapi bukan berarti kita harus 

menolaknya. Ibu suri sudah berusaha mencarikan gaun terbaik 

bagi kita,” Lail balas berbisik.” Dia menghabiskan waktu 24 jam 

dalam sehari , tidak pernah libur sekali pun, mengurus seluruh 

panti, mengurus kita yang susah diatur. Dia berusaha sesabar 

mungkin menghadapi semua penghuni panti. Bahkan memikirkan 

apa yang akan kita kenakan di acara itu”.(Hal: 167) 

 

        Kutipan di atas menggambarkan bagaimana menghargai orang lain, 

Hal ini ditunjukkan dengan sikap menghargai pemberian orang lain 

meskipun, mereka tidak menyukainya, Lail menghargai usaha ibu suri 

untuk mencarikan gaun untuknya dan Maryam, ia menjaga perasaan Ibu 

Suri dan menghargai pemberiannya. Lail menerima bahkan mengucapkan 

terima kasih meskipun  tidak menyukai gaun pilihan Ibu Suri. 

10. Tanggung Jawab 

        Tanggung jawab merupakan sikap yang harus ia terima sebagai 

konsekuensi dari tindakan atau putusan yang telah diambil, ataupun 

melakukan atau mejalankan tugas yang telah dibebankan secara sadar 

dengan usaha. 

16)“ Tenda-tenda didirikan marinir di halaman rumah sakit dua jam 

setelah gempa. Pasukan militer itu mengagumkan. Mereka juga 

kehilangan keluarga, kerabat, dan rumah, tapi dari barak militer 

mereka menyebar ke seluruh kota , bekerja cekatan membantu apa 

saja sepanjang sore. Prioritas pertama adalah  membantu rumah 

sakit.(hal; 42) 
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       Kutipan di atas juga menggabarkan sikap tanggung jawab. Sebagai 

seorang marinir dan pasukan militer sudah menjadi tugas mereka 

membantu masyarakat, melindungi masyarakat, terutama ketika terjadi 

bencana alam yang terjadi, mereka bekerja keras membantu mendirikan 

tenda dan membantu hal-hal lainnya sebagai wujud tanggung jawabnya, 

meskipun ia juga kehilangan keluarga dan tempat tinggal ia tetap bekerja 

membantu membangun tenda dan apa saja yang bisa mereka lakukan. 

Pembahasan  

      Hasil dari penelitian nilai-nilai sosial dalam novel Hujan karya Tere 

Liye adalah merujuk pada pendapat Djamaris (1993:49) nilai sosial terdiri 

atas “kasih sayang, maaf-memaafkan, kepatuhan, kesopanan, 

musyawarah, gotong royong, rasa kemanusiaan, kebijaksanaan, 

menghargai orang lain, dan tanggung jawab.” Nilai sosial tersebut 

berjumlah sepuluh nilai. Temuan nilai sosial dalam novel Hujan karya Tere 

Liye yang diteliti ini juga memuat keseluruhan nilai tersebut, dan nilai 

sosial yang paling dominan adalah nilai kasih sayang. Nilai-nilai sosial 

yang terdapat dalam novel Hujan karya Tere Liye ini muncul tidak lain 

karena adanya peristiwa yang terjadi dengan berbagai kejadian yang 

dialami tokoh-tokohnya sehingga setiap prilaku tokoh mencerminkan nilai 

sosial.  

       Menurut Soekanto (1982:55) nilai sosial adalah sebuah konsep 

abstrak dalam diri manusia pada sebuah masyarakat mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, dan 

benar atau salah.  Berdasarkan pendapat di atas peneliti fokus meneliti 

nilai sosial yang dianggap baik, indah dan benar yang terdapat dalam 

novel yang akan diteliti. Penelitian  ini tidak mengungkapkan nilai-nilai 

sosial yang dianggap buruk, tidak indah atau salah, dalam hal ini peneliti 

meneliti nilai-nilai positif sesuai dengan pendapat di atas. 

 

PENUTUP 

  Simpulan 
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      Dari  hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan  bahwa 

tokoh dan penokohan/perwatakan dalam novel Hujan karya Tere Liye  

adalah sebagai berikut tokoh utama dalam novel ini  adalah Lail. Tokoh 

Lail merupakan seorang gadis yang pintar, memiliki watak pemberani dan 

memilki jiwa sosial yang tinggi. Tokoh pendamping  adalah: Esok (Soke 

Bahtera). Tokoh Esok/ Soke Bahtera seorang ilmuan muda yang 

terkemuka dan sangat cerdas, bakatnya sudah terlihat ketika  masih 

berusia tujuh belas tahun. Tokoh  tambahan adalah Maryam, Ibu Lail, 

Ayah Lail, Ibu Esok, Wali kota, Istri wali Kota, Claudia, Elijah, Ibu Suri, 

Petugas. 

       Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam  novel Hujan karya Tere Liye 

ditemukan 10 nilai sosial yaitu : 1) Kasih sayang,  nilai kasih sayang dalam 

novel  Hujan karya Tere Liye ini  berupa kasih sayang terhadap anak, 

orang tua dan  sahabat.  2) Maaf-memaafkan, nilai sosial maaf-

memaafkan berupa  mengakui kesalahan, meminta maaf dan memberi 

maaf. 3) Kepatuhan, dalam novel  ini berupa kepatuhan anak terhadap 

perintah  orang tua, baik Ayah ataupun Ibu. Selain kepatuhan terhadap 

perintah orang tua, dalam penelitian ini juga mengungkapkan kepatuhan 

terhadap aturan. 4) Kesopanan/ keramahan, dalam novel ini berupa 

sopan-santun, tegur sapa, menjaga sikap terhadap orang lain, tatakrama 

yang baik, ramah dan mudah bergaul terhadap orang yang dikenal 

maupun baru dikenal.  5) Musyawarah,dalam novel ini terdapat nilai 

musyawarah berupa diskusi terhadap masalah yang dihadapi, 

mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain dan mengambil 

keputusan secara bersama-sama.  6)Gotongroyong, ditunjukkan dengan 

sikap saling membantu satu sama lain, tolong menolong, bekerja sama, 

bahu-membahu untuk dapat mencapai tujuan. 7) Rasa kemanusiaan, 

ditunjukkan dengan sikap simpati dan empati terhadap penderitaan orang 

lain.  

         8) Kebijaksanaan, ditunjukkan dengan sikap mampu 

mempertimbangkan baik buruk sebuah keputusan serta menyelesaikan 

permasalahan dengan bijak dan  mengambil pelajaran hidup dari sebuah 
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kejadian. 9) Menghargai oranglain,  ditunjukkan dengan sikap mampu 

melihat kelebihan orang lain dengan memberikan pujian, pengertian 

terhadap kondisi orang lain, menjaga sikap agar tidak menyakiti dan 

mempermalukan orang lain,10) Tanggung jawab, berupa tanggung jawab 

terhadap tugas yang telah dibebankan,  serta menerima konsekuensi atas 

perbuatan yang telah dilakukan. Nilai sosial yang dominan dalam 

penelitian ini adalah nilai kasih sayang, baik kasih sayang terhadap orang 

tua, sahabat, bahkan orang lain.    

Saran 

         Kepada  peneliti selanjutnya agar dapat  melanjutkan penelitian iniI 

dengan mengahadirkan nilai- nilai sosial di sekitar sebagai bahan 

perbandingan atau  dapat meneliti dalam segi lain. 

      Kepada pembaca agar dapat mempergunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan meningkatkan tentang wawasan sastra yang 

berkaitan dengan nilai-nilai sosial, serta peneliti berharap agar penelitian 

ini dapat menjadi bahan cerminan dan pelajaran terhadap diri dalam 

bersikap agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Mengingat  

nilai sosial adalah nilai yang penting dalam bersikap dan menjalani 

kehidupan. 
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