
BAB IV  

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

A. Biografi Tere Liye 

Tere Liye atau yang bernama asli Darwis dikenal sebagai penulis 

novel. Beliau lahir di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada tangal 21 mei 

1979 tepat 40 tahun yang lalu. Beliau lahir dari keluarga sederhana. Orang 

tuanya adalah petani biasa. Beliau merupakan anak ke enam dari tujuh 

bersaudara. Tere Liye menyelesaikan pendidikan pendidikan Sekolah Dasar 

dan menengahnya di SDN 2 Kikim Timur dan SMPN 2 Kikim, Kabupaten 

Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya ke SMAN 

9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah ia lulus, ia meneruskan 

studinya ke Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Kegiatannya setelah 

usai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi. Tere Liye 

menikah dengan Ny. Riski Amelia dan dikaruniai seorang putra dan seorang 

putri yang bernama Abdulah pasai dan Faizah Azkia.1 

Tere Liye bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak 

mengeluarkan karya-karya best seller bahkan dari beberapa karyanya telah 

ditayangkan kedalam layar lebar. Meskipun ia bisa meraih keberhasilan 

dalam dunia literasi Indonesia, namun kegiatan menulis sekedar menjadi 

hobi, karena dalam kesehariannya ia bekerja kantoran sebagai akuntan.2  

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/tere_liye_(penulis)  
2 Mistro, Da (2 maret 2016), 15 Fakta Tentang Tere Liye, Diakses tanggal 18 juli 2016. 

https://id.wikipedia.org/wiki/tere_liye_(penulis)


Dari karya-karyanya Tere Liye ingin membagi pemahaman bahwa 

sebetulnya hidup ini tidaklah rumit seperti yang sering terfikirss oleh 

kebanyakan orang. Hidup adalah anugerah dari yang kuasa dan karena 

anugerah maka haruslah kita mensyukurinya. “Bekerja keras dan selalu 

merasa cukup, mencintai, berbuat baik dan selalu berbagi, senantiasa 

bersyukur serta berterima kasih, maka ia percaya bahwa kebahagiaan itu 

sudah berada di genggaman kita”. Itulah seikit kutipan yang penulis 

dapatkan, dalam kutipan tersebut Tere Liye menegaskan agar kita 

senantiasa mensyukuri setiap apapun yang kita punya, baik itu berupa 

kekurangan terlebih jika itu suatu kelebihan. 

B. Karakteristik Novel Karya Tere Liye 

Tere liye, ia dibesarkan dalam keluarga yang erta dengan ajaran 

Islam. Hal tersebut sangat berpengaruh pada karya-karya tulisnya, 

walaupun novel-novelnya terdiri dari berbagai macam tema, namun ia tak 

lupa menyisipkan pesan moral pada setiap karyanya, terutama  pesan moral 

agama. Kehidupan masa kecil Tere Liye juga mempengaruhi novel-novel 

yang ia tulis, seperti kehidupan anak kampung yang senang bermain di 

sungai, pantai, atau anak-anak yang senang membantu orang di kebun dan 

bekerja di hutan. Seringkali dalam setiap karyanya ia memunculkan tokoh-

tokoh fiktif yang jenius dalam npvel karyanya.  

C. Karya-karya Tere Liye 

1. Hafalan Shalat Delisa (2005) 

2. Kisah Sang Penandai (2006) 



3. Rembulan Tenggelam di Wajahmu (2006) 

4. Moga Bunda disayang Allah (2006) 

5. Bidadari-bidadari Surga (2008) 

6. Sunset Bersama Rosie (2008) 

7. Burlian (2009) 

8. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin (2010) 

9. Pukat (2010) 

10. Ayahku (Bukan) Pembohong (2011) 

11. Eliana (2011) 

12. Negeri Para Bedebah (2012) 

13. Kau, Aku, dan Sepucuk Angpao Merah (2012) 

14. Sepotong Hati yang Baru (2012) 

15. Amelia (2013) 

16. Negeri diujung Tanduk (2013) 

17. Bumi (2014) 

18. Pulang (2015) 

19. Bulan (2015) 

20. Hujan (2016) 

21. Matahari (2016) 

22. Bintang (2017) 

23. Komet (2018) 

24. Pergi (2018) 

25. Harga Sebuah Percaya (2018) 



26. Ceros dan Batozar (2018) 

27. Komet Minor (2019) 

D. Kelebihan dan kekurangan Novel Pulang Dalam Penelitian ini.  

Tabel 4.1 

Kelebihan Kekurangan 

1. Mengandung pesan  moral 

yang kuat  

2. Penyampaian menggunakan 

bahasa yang mudah 

dipahami  

3. Mengandung tema yang 

unik yang disajikan dengan 

bahasa yang sederhana 

1. Kurangnya peneliti yang 

membahas tentang novel 

Pulang sehingga tidak 

banyak refrensi yang 

didapatkan oleh penulis  

 

 

 

 

E. Unsur Intristik dalam novel Pulang karya Tere Liye 

1. Tema dan Masalah 

Tema terdiri dari dua, yaitu tema mayor dan dan tema minor. Tema 

minor merupakan tema-tema kecil atau masalah yang diangkat menjadi 

tema mayor. Tema mayor pada novel Pulang karya Tere Liye adalah 

kisah tentang perjalanan pulang, melalui pertarungan demi pertarungan, 

untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Sedangkan tema 

minor pada novel Pulang karya Tere Liye adalah unsur yang dibangun 

oleh masalah-masalah yang ada pada novel tersebut. Perjalanan pulang, 

perjalanan manusia dari titik nol kehidupan yang diwarnai dengan 



pengabdian, cinta, ketulusan, kesetiaan, pertarungan, rasa sakit, 

kebencian, pengorbanan, sampai manusia kembali pulang, dan memeluk 

erat semua yang dirasakannya.  

2. Alur  

Alur adalah pengaturan urutan peristiwa pembentuk cerita yang 

menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Alur atau plot sering disebut 

kerangka cerita, yaitu jalinan cerita yang disusun dalam urutan waktu 

yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan memiliki kemungkinan 

agar pembaca menebak-nebak peristiwa yang akan datang.  

a. Tahap Penyituasian  

Awal mula cerita pada novel Pulang karya Tere Liye 

didahului oleh cerita tokoh utama Bujang, yang bercerita tentang 

keadaan lingkungan tempat tinggalnya yaitu di kampung Talang.  

Berikut adalah kutipan dari novel Pulang karya Tere Liye 

mengenai tahap penyituasian tersebut.  

Kisah ini dimulai dua puluh tahun silam, saat 

usiaku lima belas tahun.  

Sejak pagi, kampung tanah kelahiranku ramai. 

Dua bulan lagi ladang padi tadah hujan akan panen. 

Pucuk padi menghijau terlihat di lereng-lereng bukit. 

Hutan lebat mengadang diatasnya, berselimutkan 

kabut. Dedaunan masih basah, embun menghias tepi-

tepinya. Udara terasa dingin, uap keluar setiap kali 

menghembuskan napas. Tiga mobil dengan roda 

berkemul lumpur merapat di depan rumah bapak. 

Hanya mobil tertentu yang bisa melewati jalanan 

terjal Bukit Barisan, lepas hujan deras tadi 

malam.(Pulang: 2) 

 



Dari kutipan di atas merupakan salah satu pembuktian 

tentang tahap penyituasian yang ada dalam novel Pulang karya 

Tere Liye. tahap penyituasian ini, dituliskan pada awal bagian 

oleh pengarang.  

b. Tahap Pemunculan Konflik  

Pemunculan konflik pada novel Pulang, didahului ketika 

Midah, atau ibu Bujang bertengkar dengan Samad bapak dari 

Bujang yang mana saat itu Midah melarang Bujang untuk ikut 

berburu di hutan rimba. Berikut ini adalah kutipan  dari novel 

Pulang karya Tere Liye mengenai tahap pemunculan konflik 

tersebut.  

“Tidak ada yang perlu ditakutkan, Midah. 

Anakmu hanya ikut berburu. Ada dua belas pemburu 

bersamanya, juga beberapa pemuda kampung. 

Mereka membawa senter besar dan senjata api. 

Paling anakmu hanya tergores duri, atau kakinya 

digigit lintah.” 

Mamak melengos, menatap kuali berasap. 

“Ayolah, Midah. Tauke Muda memintanya 

sendiri, dan harus berapa kali aku bilang, kita tidak 

bisa menolak permintaanny. Aku berutang 

segalanya.” 

Mamak hanya diam, menyeka pelipis. Tapi 

sepertinya dia bisa memahaminya, dan akhirnya 

mengalah. Hal yang jarang sekali dia berikan jika 

menyangkut diriku.(Pulang: 6)  

 

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa adanya tahap 

pemunculan konflik pada novel Pulang karya Tere Liye.  

 

 



c. Tahap Peningkatan Konflik 

Tahap peningkatan konflik dalam novel Pulang ini terjadi 

dalam dua peristiwa.  Berikut adalah kutipan dari novel Pulang 

karya Tere Liye mengenai tahap peningkatan konflik tersebut. 

“Sungguh, jika manusia memiliki lima emosi, 

aku hanya memiliki empat karena tak lagi punya rasa 

takut. Namun, aku masih memiliki emosi sedih. 

Kartas kusam dengan bekas tetes air mata itu terjatuh 

dari tanganku, melayang hinggap di lantai 

bersamaan dengan tubuhku yang terduduk di atas 

ranjang. Mamak telah pergi? Aku tidak percaya. Aku 

tidak mau menerima kenyataan itu. Surat ini pastilah 

dusta.”  

“Kau kenapa, Bujang?” Kopong bertanya 

dengan suara cemas. 

Tapi bagaimana? Surat ini jelas ditulis Bapak. 

Air mata Bapak telah membuat surat ini menjadi 

kusam. Ya Tuhan... Aku menatap kosong. Mataku 

pedas, hatiku bagai diiris sembilu.(Pulang: 192) 

 

Aku sudah menunduk, menangis dalam senyap. 

Sayangnya ini bukan mimpi. Ini nyata sekali. 

“Kau baik-baik saja, Bujang?” Kopong 

menggoyangkan badanku- yang beberapa detik 

seperti kaku. 

“Tentu saja dia tidak baik-baik saja, Kopong.” 

Tauke yang menjawab, kali ini berseru serak, 

menatapku iba, “Bapaknya mati. Bagaimana kau 

akan baik-baik saja dengan hal itu?”  

Aku masih mencengkeram paha.(Pulang: 239) 

 
Dari kutipan diatas menjelaskan adanya tahap peningkatan 

konflik yang terjadi dalam novel Pulang karya Tere Liye yang 

dimana terjadi pada dua peristiwa. Peningkatan konflik pertama 

terjadi dalam peristiwa ketika Bujang menerima kabar bahwa 

ibunya meninggal dunia. Peningkatan konflik yang kedua terjadi 

saat Bujang menerima kabar bahwa ayahnya meninggal.  



d. Tahap Klimaks 

Tahap klimaks pada novel Pulang ini terjadi pada saat 

Bujang berada di rumah Tuanku Imam. Berikut ini adalah 

kutipan dari novel Pulang karya Tere Liye mengenai tahap 

klimaks tersebut.  

Aku terdiam. Kalimat Tuanku Imam benar 

sekali. Aku selalu melawan hari-hari itu. Aku selalu 

menyalahkan masa lalu, membenci hari-hari yang 

telah lewat yang sebenarnya tidak bisa kuubah lagi, 

sekuat apa pun aku ingin mengubahnya. Aku menatap 

semburat di kaki langit dengan air mata mengalir. 

Kalimat lembut Tuanku Imam telah menghancurkan 

benteng egoku. Selarik cahaya matahari tiba di atas 

menara, menerpa bulir air di pipiku. 

“Ketahuilah, Nak, hidup ini tidak pernah 

tentang mengalahkan siapa pun. Hidup ini hanya 

tentang kedamaian di hatimu. Saat kau mampu 

berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan 

seluruh pertempuran.”(Pulang: 340) 

 

Dari kutipan di atas membuktikan adanya tahap klimaks 

pada novel Pulang karya Tere Liye. tahapan klimaks terjadi saat 

Bujang diberi nasehat atau pelajaran oleh Tuanku Imam 

mengenai perjalanan hidup seseorang. Bujang merasa terbuka 

kembali jalan pikirannya.  

e. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian pada novel Pulang ini terjadi pada saat 

Bujang kembali ke kampung halaman yaitu di Talang. Bujang 

mengunjungi pusara ibunya yang tak jauh dari bekas ladang 

tempat Bujang dulu tinggal di rumahnya bersama Ayah dan 



Ibunya. Berikut adalah kutipan mengenai tahap penyelesaian 

pada novel Pulang tersebut. 

Aku duduk di sebelah pusara Mamak, tak jauh 

dari bekas ladang dan reruntuhan rumah. Sambil 

menatap gundukan tanah tanpa nisan, aku berkata 

lirih. 

“Mamak, Bujang pulang hari ini. Tidak ke 

pengkuanmu, tidak lagi bisa mencium tanganmu. 

Anakmu pulang ke samping pusaramu, bersimpuh 

penuh kerinduan. 

Mamak, Bujang pulang hari ini. Anak laki-

lakimu satu-satunya telah kembali. Maafkan aku 

yang tidak pernah menjengukmu selama ini. Sungguh 

maafkan. 

Mamak, Bujang pulang hari ini. Terima kasih 

banyak atas seluruh didikanmu, walau Mamak harus 

menangis setiap kali melihat Bapak melecut 

punggungku dengan rotan. Terima kasih banyak atas 

nasihat dan pesanmu.  

Mamak, Bujang pulang hari ini. Tidak hanya 

pulang bersimpuh di pusaramu, tapi juga telah 

pulang kepada panggilan Tuhan. Sungguh, sejauh 

apa pun kehidupan menyesatkan, segelap apa pun 

hitamnya jalan yang kutempuh, Tuhan selalu 

memanggil kami untuk pulang. Anakmu telah 

pulang.”(Pulang: 399-400) 

 

Dari kutipan diatas membuktikan adanya tahap penyelesaian 

dalam novel Pulang karya Tere Liye. Tahap penyelesaian terjadi 

saat Bujang berada di pusara ibunya. Bujang menangis 

bersimpuh sambil berkata bahwa ia telah pulang.   

F. Gambaran Umum Novel Pulang  

Pulang, novel karya Tere Liye ini bertemakan perjalanan pulang 

seorang Bujang, tokoh utama dalam novel ini. Ia memegang kendali yang 

berperan besar dalam bidang shadow economy (ekonomi bayangan atau 

biasa disebut usaha gelap/ilegal). Disaat yang sama pula ia menghadapi 



banyak rintangan dengan apa yang dia hadapi tetapi juga bukan karena 

tercermin oleh lingkungan yang membesarkannya. Selama 3000 hari 

lamanya belajar memahami bagaimana menjadi seorang yang taat akan 

agama yang bisa mengalahkan ego sendiri, selama itu pula terjadilah 

pertarungan panjang untuk melepaskan pelukan erat antara kebencian dan 

rasa sakit. Maka disaat itulah Bujang kembali pulang pada mamaknya, pada 

hakikat kebenaran dan pada kampung halaman darimana ia berasal.  

Banyak tokoh penyusun cerita yang membawa novel menjadi satu 

kesatuan cerita yang utuh, menggambarkan dengan baik karena didukung 

dengan watak yang diberikan penulis sendiri. Adapun beberapa karakter 

tokoh dalam novel ini yaitu:  

1. Bujang (Si Babi Hutan, Agam) 

Sebagai tokoh utama, diceritakan dalam novel Si Babi Hutan 

tak punya rasa takut, mandiri, serta pemberani. Adapun kutipan 

yang diambil dari penjelasannya  

“Aku tidak takut. Jika setiap manusia memiliki 

lima emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan 

kemarahan, aku hanya memiliki empat emosi. Aku 

tidak punya rasa takut”(Pulang:1). 

2. Samad 

Ia adalah bapak dari Bujang, ia memiliki sifat keras kepala 

dan pemberani.  

“Aku tidak kenal dekat dengan bapak, dia 

bahkan selalu keras mendidikku. Bapak sering 

memukulku jika aku melanggar peraturannya, 

apalagi saat mengetahui bahwa aku belajar mengaji 

pada mamak, ilmu agama dari Tuanku 

Imam”.(Pulang: 240) 



3. Midah  

Midah adalah mamak Bujang, sebagai seorang ibu ia 

mempunyai sifat penuh kasih sayang dan taat agama.  

“mamak tahu kau akan jadi apa di kota 

sana...Mamak tahu... Tapi, tapi apapun yang akan 

kau lakukan di sana, berjanjilah Bujang, kau tidak 

akan makan daging babi atau daging anjing. Kau 

akan menjaga perutmu dari makanan haram dan 

kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tuak dan 

segala minuman haram.”(Pulang: 24) 

 

“.....menyuruhku berhati-hati saat mengambil 

kayu bakar. Wajah mamak yang lembut mengajariku 

membaca, menulis, dan berhitung.”(Pulang: 193) 

 

“Aku tergugu, ingat dulu mamak sering 

mengajariku mengaji, juga mengajariku 

mengumandangkan adzan. Meski aku tidak pernah 

melakukannya- karena di talang jangankan masjid, 

langgar pun tak ada”.(Pulang: 194) 

 

4. Tauke Muda/Tauke Besar 

Sebagai pimpinan keluarga Tong, ia memiliki sifat keras. 

Tauke Besar menjadi sosok yang dihormati karena ia adalah 

pemimpin yang adil dan bijaksana, salah satu kutipan yang yang 

dapat diambil ada pada percakapan dari Kopong kepada Bujang.  

“...dia tidak akan pernah membiarkan tukang 

pukulnya disiksa. Dia mengirim puluhan tukang 

pukul ke ruko itu sebagai jawabannya. Enam aparat 

militer itu pun dihabisi. Tauke tidak peduli jika itu 

mengundang masalah dengan markas militer, dia 

selalu melindungi kami apapun harganya. Tauke 

tidak pernah mengkhianati kesetiaan anak 

buahnya.”(Pulang: 264) 

 

 

 

 



5. Kopong 

Kopong sebagai ketua tukang pukul keluarga Tong. Kopong 

sangat setia kepada Bujang, dan merupakan orang kepercayaan 

Tauke, bahkan hingga mati pun tetap pada pendiriannya pada 

keluarga Tong.  

Bujang besar dalam keluarga Tong dan menjadi orang besar, dikenal 

dengan julukannya ‘Si Babi Hutan’ yang tak punya rasa takut, punya 

kemampuan di akademik maupun bela diri. Bujang dilatih menjadi 

penembak jitu dengan bantuan Salonga yang mana ia merupakan seorang 

buronan pada saat itu. Bujang mengejar gelarnya dengan bantuan Frans si 

Amerika yang disisi lain menjadi penerjemah pribadi keluarga Tong. Serta 

guru terakhir Bujang yakni yang menuntun Bujang untuk kembali pulang, 

dan yang menjadikan Bujang seorang samurai sejati, yaitu guru Bushi. Ada 

pula yang selalu menemani Bujang di setiap aksi diantaranya White, Edwin, 

Joni, Yuki, Kiko, Parwez, serta tukang pukul keluarga Tong. Kemudian 

yang terakhir ada Tuanku Imam disebutkan sebagai guru agama yang tak 

lain adalah kaka tertua Mamak Bujang. 

Latar tempat yang terdapat dalam novel ‘Pulang’ ini berlokasi di 

pedalaman Sumatera, yakni tempat Bujang dibesarkan.  

“Setelah sejenak basa-basi, kami akhirnya berangkat. 

Mamak berdiri di atas anak tangga bersama ibu-ibu lain, 

menatapku penuh rasa cemas. Aku melangkah mentap 

mengikuti rombongan. Mulai mendaki lereng, melewati 

jalanan setapak, menuju jantung rimba 

Sumatra.”(Pulang: 8) 

 

 



G. Wujud Nilai Moral yang Terkandung dalam Novel Pulang 

Mengurai tentang moral, peneliti harus mengawalinya dalam 

perspektif interpretasi dalam secara khusus. Moral dalam kamus besar 

bahasa Indonesia bermakna akhlak, sikap dan budi pekerti. Sebagai karya 

yang mengandung nilai estetik, novel mampu menyajikan bahasa yang khas 

yang mampu menggugah pembacanya, sebagai hasil kegiatan yang 

imajinatif novel juga menyajikan berbagai tafsir yang berbeda-beda atas 

gejala sosial. Dalam satu mutu, novel tidak dapat diukur melalui nilai estetik 

yang terdapat di dalamnya tetapi ia dapat diukur ketika novel dibaca dan di 

kaji kemudian dijadikan bahan refleksi atas gejala yang terjadi dalam 

masyarakat. Nilai moral lebih mengutamakan hubungan antara manusia 

dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan alam sekitar. 

Nilai moral tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Hubungan manusia dengan Tuhan 

Hubungan manusia dengan Tuhan adalah perasaan yang 

menghubungkan perasaan manusia dengan Tuhan. Wujud nilai 

moral yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan pada 

novel Pulang karya Tere Liye adalah hubungan tokoh dengan 

Tuhan-Nya. Wujud nilai moral yaitu meliputi: taat, dan tawakkal.  

a. Taat  

Bentuk taat yang terdapat pada novel Pulang karya 

Tere Liye adalah menjalankan perintah dan menjauhi 

segala larangan Tuhan. Ketaatan yang dilakukan oleh 



tokoh pada novel yaitu menjalankan perintah, atau 

menjalankan kebaikan. Hal tersebut dibuktikan dalam 

kutipan berikut ini. 

“Mamak tahu kau akan jadi apa di kota 

sana ... mamak tahu... Tapi, tapi apapun yang 

akan kau lakukan disana, berjanjilah Bujang, kau 

tidak akan makan daging babi atau daging anjing. 

Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram 

dan kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tuak 

dan segala minuman haram.”(Pulang: 24) 

 

Aku mengangguk. Mamakku juga 

mengajarkan berhitung di kampung. Pun diam-

diam mengajariku mengaji, shalat, dan ilmu 

agama jika Bapak tidak di rumah.(Pulang: 48) 

 

“Mamak, Bujang pulang hari ini. Tidak 

hanya pulang bersimpuh di pusaramu, tapi juga 

telah pulang kepada panggilan Tuhan. Sungguh 

sejauh apapun kehidupan menyesatkan, segelap 

apapun hitamnya jalan yang kutempuh, Tuhan 

selalu memanggil kami untuk pulang. Anakmu 

telah pulang.”(Pulang: 400) 

 

Dari kutipan diatas membuktikan adanya sikap taat yang 

dilakukan oleh para tokoh dalam novel Pulang karya Tere Liye. 

sikap taat merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

b. Tawakkal  

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala 

ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan 

keputusannya kepada Allah. Hal tersebut dibuktikan 

dalam kutipan berikut: 

Suara adzan itu semakin terang terdengar. 

Begitu merdu, mengalun lembut.  



Aku memeluk lutut. Tergugu. Air mataku 

mengalir membasahi pipi.  

Seluruh kebahagiaanku 24 jam terakhir 

seperti menghilang begitu saja.  

Mamak telah pergi, selama-

lamanya.(Pulang: 192) 

 

Dari jauh sayup-sayup terdengar suara 

adzan subuh. Aku tersenyum. Tuanku Imam benar, 

itu panggilan Tuhan bagi siapapun, tidak pernah 

didesain untuk mengganggu. Kali ini, aku bisa 

mendengarnya dengan lega. Lebih dari 13.000 

hari aku mendengar suara adzan, lima kali sehari, 

pagi, siang, sore, dan malam. Dari sekian puluh 

ribu panggilan itu, kali ini aku baru memahaminya. 

Aku menyeka wajah yang basah oleh butiran air. 

Terlambat? Tidak juga. Panggilan itu tidak 

pernah mengenal kata terlambat, panggilan itu 

selalu bekerja secara misterius.(Pulang: 397-398) 

 

Dari kutipan diatas membuktikan adanya sikap 

tawakkal yang dilakukan oleh tokoh dalam novel Pulang 

karya Tere Liye. sikap tawakkal merupakan salah satu 

bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya.  

2. Hubungan Manusia dengan Manusia  

Banyak sekali wujud nilai moral yang terkait hubungan antar 

manusia, adapun yang terkandung dalam novel Pulang karya 

Tere Liye antara lain adalah: 

a. Dermawan  

Dermawan adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan cara memberi atau menolong 

seseorang tanpa meminta balas budi. Hal tersebut 

dibuktikan dalam kutipan berikut: 



Aku ikut tertawa, menggeleng tegas, lalu 

memasukkannya kembali ke dalam koper. Menurut 

hitunganku sudah enam kali White menyelesaikan 

misi bersamaku, tapi tidak sekalipun dia bersedia 

menerima bayaran. Dia selalu menganggap itu 

bagian dari utang budi karena aku pernah 

membebaskannya di Bagdad. Aku akan mencatat 

semua batang emas milik White. Besok lusa, itu 

tetap menjadi haknya.(Pulang: 162) 

 

Dari kutipan diatas membuktikan adanya hubungan 

antar manusia yang terdapat dalam novel Pulang karya 

Tere Liye. Sifat dermawan yang dicontohkan oleh para 

tokoh merupakan sikap moral yang terpuji yang dapat 

kita contoh dalam kehidupan sehari-sehari.  

b. Tolong menolong  

Tolong menolong dalam novel Pulang karya Tere 

Liye merupakan salah satu contoh sikap saling 

membantu atau tolong menolong yang dilakukan oleh 

para tokoh dalam novel. Hal tersebut dibuktikan dalam 

kutipan berikut : 

aku menggeleng, “kita tidak pernah berdua, 

Parwes. Kita punya banyak sekali orang-orang 

yang bersedia membantu. Hanya kesetiaan pada 

prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan terbaik. 

Pagi ini aku akan memanggil semuanya.”(Pulang: 

348) 

 

Dari kutipan diatas menunjukkan adanya hubungan 

antara manusia dengan manusia yang lainnya dengan 

tindakan saling tolong menolong. Tindakan tolong 

menolong yang dilakukan oleh tokoh dalam novel 



Pulang karya Tere Liye merupakan salah satu bukti 

adanya nilai moral positive dalam novel ini. 

c. Saling menghormati  

Sikap saling menghormati merupakan hubungan 

yang terjalin antara manusia dengan manusia. Dalam 

novel Pulang karya Tere Liye sikap saling menghormati  

dapat dibuktikan dalam kutipan berikut  

Ini adalah proses pemakaman pertama 

bagiku, untuk kemudian, berminggu-minggu lagi, 

aku mulai terbiasa menyaksikannya. Nisan-nisan 

baru bermunculan. Selain dicatat dalam hati kami, 

nama mereka yang gugur juga dipahat di dinding 

pualam ruangan Tauke Besar, sebagai 

penghormatan.(Pulang: 98) 

 

“Bisa kalian ambilkan air putih?” Aku 

mendongak ke salah satu pelayan. 

Pelayan itu terlihat sangat bingung. Dia 

sedang membawa nampan sake. 

“Tentu saja bisa. Aku lupa soal itu.” Master 

Dragon yang menjawabnya, terkekeh, lalu 

menoleh ke pelayan, “Jangan beri dia minuman 

beralkohol, si Babi Hutan tidak akan 

menyentuhnya sama sekali. Juga miesoa, jangan 

ada daging babinya. Suruh koki memasaknya 

tanpa daging apa pun. Anak muda ini punya selera 

murahan sekali memang.”(Pulang; 76) 

 

 

Dari kutipan diatas dapat kita ketahui bahwa sifat 

saling menghormati merupakan salah satu nilai moral. 

Adapun dalam kutipan ketika Bujang tidak meminum 

minuman beralkohol Master Dragon menghormati 

pilihan Bujang.  



d. Sikap kepemimpinan  

Sudah selayaknya seorang pemimpin selalu 

melindungi anggotanya, tidak pernah memandang 

rendah dan selalu setia kepada anggotanya. Dalam novel 

Pulang karya Tere Liye hal ini dapat dibuktikan dengan 

kutipan berikut. 

“Semua orang bisa berkhianat, Bujang. 

Termasuk Tauke Besar. Dia bisa saja 

berkhianat.” 

Aku menatap Kopong tidak mengerti. 

Kalimatnya sedikit menarik perhatianku. 

“Iya, Tauke Besar juga bisa berkhianat. Aku 

pernah ditangkap oleh aparat militer yang 

membekingi ruko judi dadu. Ruko itu ada di 

teritorial Keluarga Tong, jadi aku datang ke 

sana untuk meminta iuran dari mereka. Sialnya, 

ada enam aparat yang telah menungguku. 

Dengan mudah mereka membekukku, lantas 

menyekap, menyiksa, dan kemudian mengirim 

permintaan tebusan atau aku akan disiksa 

hingga tewas. Tauke Besar bisa saja 

mengkhianatiku dengan biang tidak kenal, 

membiarkanku sendirian disana.” 

Aku menatap Kopong. Apakah Tauke Besar 

melakukannya? 

Kopong menggeleng, tersenyum, “Tidak. 

Tentu saja dia tidak akan pernah membiarkan 

tukang pukulnya disiksa. Dia mengirim puluhan 

tukang pukul ke ruko itu sebagai jawabannya. 

Enam aparat militer itu dihabisi. Tauke tidak 

peduli jika itu mengundang masalah dengan 

markas militer, dia selalu melindungi kami apa 

pun harganya. Tauke tidak pernah mengkhianati 

kesetiaan anak buahnya. Tapi ceritaku ini 

memberikan pelajaran, semua orang bisa saja 

berkhianat, Bujang. Jika dia memiliki motif dan 

kesempatan, dia akan melakukannya. Kau harus 

selalu waspada.”(Pulang: 263-264) 

 



Dari kutipan diatas kita tahu bahwa Tauke Besar 

sebagai seorang pemimpin selalu melindungi anak 

buahnya berapapun harga yang dibayar ia akan selalu 

melindunginya. Itulah sikap pemimpin sejati yang tidak 

akan pernah mengkhianati kesetiaan para anggotanya.  

e. Pemberi nasihat  

Pemberi nasihat termasuk salah satu contoh nilai 

moral positive yang dilakukan oleh para tokoh dalam 

novel Pulang karya Tere Liye. hal tersebut dibuktikan 

dalam kutipan berikut: 

“Berjanjilah kau akan menjaga perutmu 

(dari makanan dan minuman haram dan kotor) itu, 

Bujang. Agar .... Agar besok lusa, jika hitam 

seluruh hidupmu, hitam seluruh hatimu, kau tetap 

punya satu titik yang putih, dan semoga itu 

berguna. Memanggilmu pulang. Mamak mencium 

ubun-ubunku.”(Pulang:24) 

 

“hidup ini penuh misteri, Agam. Satu dua 

aku mengerti jawabannya, dan lebih banyak yang 

tidak. Tauke Besar adalah seorang dengan 

karakter yang menarik. Dia sangat menghormati 

orang-orang sepertiku meski kami berbeda jalan, 

meski dia adalah bandit besar. Dia 

menganggapku sebagai kawan, memanggil aku 

Guru, menyanjung, pun bersedia mendengarkan. 

Dia setuju agar ikut mengawasi Bujang, anak 

angkatnya. Dia berkata bahwa jika dia mati, maka 

kau akan sendirian. Kau akan butuh bantuan dan 

dukungan dari siapa saja.”(Pulang: 332) 

 

Tuanku Imam tersenyum, “kau tau, Agam, 

hidup ini sebenarnya perjalanan panjang, yang 

setiap harinya disaksikan oleh matahari.”(Pulang: 

336) 

 



Dari beberapa kutipan diatas, sangat jelas adanya 

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya 

dalam novel Pulang karya Tere Liye. Hubungan yang 

terjadi pada kutipan diatas adalah pemberian nasihat 

yang dilakukan para tokoh dalam novel.  

3. Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar 

a. Memuji keindahan alam  

Memuji keindahan alam merupakan sanjungan 

terhadap sesuatu yang dilihat, yang ada di alam sekitar. 

Kekaguman yang disampaikan melalui pujian sebagai rasa 

takjub dengan apa yang dilihatnya. Berikut kutipan 

mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar yang 

dilakukan oleh tokoh dalam novel Pulang karya Tere Liye 

yaitu memuji keindahan alam.  

Dan di kejauhan, semburat merah mulai 

nampak di kaki langit, melukis angkasa dengan 

warna-warni indah saat matahari bersiap menetas. 

Sunrise. Terlihat sangat indah  

Aku mengusap wajah. Aku jarang sekali 

menyaksikan matahari terbit. Aku lebih sering 

bangun siang, kalaupun bangun pagi, pekerjaanku 

amat banyak hingga tidak sempat menikmati 

pemandangan. Aku tidak tahu jika sunrise bisa 

sehebat ini.(Pulang: 336) 

 

Dari kutipan di atas, terlihat adanya hubungan antara 

tokoh dan alam sekitar. Bujang terlihat menikmati keindahan 

pagi hari saat sunrise. Bujang merasa nyaman dan terkagum, 

karena tak pernah ia melihat pemandangan seindah ini.  

 

 



H. Relevansinya Terhadap Orientasi Pendidikan Profetik  

Pendidikan profetik adalah pendidikan yang diambil dari sifat-sifat 

kenabian. Yaitu sifat Nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal 

secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, 

membimbing masyarakat kearah perbaikan dan melakukan perjuangan 

tanpa henti melawan penindasan.  

Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral 

untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi. Tetapi yang paling 

urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan 

Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (liberating 

force) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya 

dan ekonomi.  Maka dari pendidikan Islam yang masih cenderung bersifat 

dikotomis dan selama ini terpisah secara diametral, yakni pendidikan yang 

hanya menekankan dimensi transendensi haruslah lebih memberikan ruang 

gerak pada aspek humanisasi dan liberasi tanpa mengabaikan aspek 

transendensi. Oleh karena itu adanya teori sosial profetik sehingga 

pendidikan Islam mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. 

Dan juga kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan 

kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada dataran 

intelektual teoritis maupun praktis.  

Sebagaimana telah diketahui, banyak sekali nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam novel Pulang karya Tere Liye, yang mana nilai-nilai 

moral tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman atau sumber belajar 



bagi para pembaca novel Pulang karya Tere Liye. Pendidikan profetik yang 

diteladankan Nabi Muhammad SAW bukan terletak pada formalisme 

administrasi dan birokrasi yang membatasi dan menghambat tumbuhnya 

kreativitas, tapi terletak pada figur teladan sebagai sumber inspirasi dan 

motivasi dalam mewujudkan sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, 

budaya, moral, dan sistem lainnya yang terintegrasi dan terkoneksi dengan 

muqarabatullah (merasa diawasi oleh Allang langsung) sekaligus taqarrub 

ila Allah (pendekatan diri kepada Allah).  

Dalam hal ini, peneliti menganalisis ada tiga nilai moral yang 

berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan profetik. ketiga nilai tersebut 

meliputi: humanisasi, liberasi dan transendensi.  

1. Humanisasi  

Humanisasi adalah memanusiakan manusia, sebagaimana 

dalam bahasa arab terjemahan dari amar maruf yang bermakna 

menganjurkan kepada kebaikan. Tujuannya adalah 

memanusiakan manusia. Dalam pendidikan dimulai dari proses 

yang dialogis dengan kesadaran kritis, karena manusia 

memegang amanah kekhalifahan yang mempunyai potensi luar 

biasa sehingga dapat mendayagunakan alam dan sesama 

manusia dalam rangka membangun peradaban berdasarkan 

nilai-nilai al-Qur’an.  

Dalam mendidik manusia perlu diketahui terlebih dahulu 

sifat-sifat manusia karena pada dasarnya yang namanya manusia 



tentunya ingin dimanusiakan. Manusia tidak akan suka jika 

dibentak dan ditekan, maka konsep humanisasi juga dapat 

ditemukan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl yang berbunyi:  

م ة ُُكُ ب  ُرُ ُلُ ي ُبُ ىُسُ ل ُا ُُعُ د ُاُ  ك  ُج اد ل ه م ُب الَّتُ و ال م و ع ظ ة ُال ح سُ ُب ال ح  س  ُ ُن ة ُو   ْ ُا   ي 
 ِ  يُ

ُض لَُّ ُا ع ل م ُب م  ُ  ِ و  ُ   ُُ يُ دُ ت ُهُ مُ الُ ب ُُمُ لُ عُ ا ُُوُ ُِ وُ ُهُ ل ُي ُبُ سُ ُ ُُ عُ ُا نَُّر بَّك 

Artinya “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 3 (Q.S.An-Nahl/16:125) 

Karena dalam prosesi amar ma’ruf sesungguhnya yang 

diinginkan adalah bagaimana manusia diperlakukan secara 

manusiawi, tidak memperlakukan manusia itu seperti orang yang 

tidak memiliki perasaan, akal, sensitivitas, hak dan keadaan. 

Memanusiakan manusia inilah yang menjadikan sebuah proses. 

Maka pendidikanlah yang dijadikan sebagai landasan untuk 

membentuk manusia yang manusiawi. 

Amar ma’ruf yang berhubungan dengan sesama manusia 

sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam 

berdakwah menyampaikan ajaran kepada umatnya. Dalam 
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berdakwah beliau mengajak orang-orang terdekatnya, kaum 

kerabat, tetangga dan seterusnya untuk melakukan amal 

kebajikan sebagaimana telah dilakukan beliau.  

Maka penulis menyimpulkan nilai-nilai moral dalam novel 

Pulang karya Tere Liye yang berkaitan dengan pendidikan 

profetik dapat diambil dari bagian Tuanku Imam saat 

memberikan nasihat kepada Bujang sang tokoh utama. Tuanku 

Imam secara sadar menuntun Bujang untuk kembali pulang 

kepada jalan yang benar, jalan untuk menemukan kedamaian. 

Tuanku Imam tidak memandang rendah Bujang walaupun ia tahu 

bahwa Bujang telah lama hidup dalam dunia hitam sebagai mafia.  

2. Liberasi  

Liberasi adalah pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, 

ataupun penindasan, yang bertujuan membebaskan bangsa dari 

kekejaman kemiskinan dan angkuhnya teknologi. Liberasi juga 

mempunyai makna nahi munkar yang berarti mencegah 

kemungkaran, yaitu apa yang dianggap buruk oleh akal sehat. 

Sebagai manusia yang baik adalah mencegah kemungkaran. 

Seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, iman 

seseorang akan tinggi apabila dapat memberantas kemunkaran 

dengan kekuasaanya dan apabila orang tidak bisa memberantas 

keimanan dengan hati maka paling lemah imannya.  



Menurut Hamka munkar adalah dibenci, sesuatu yang tidak 

disenangi, ditolak oleh masyarakat, karena tidak pantas, tidak 

patut, dan tidak selayaknya bagi masyarakat berakal.4 

Konsep liberasi dalam dunia pendidikan adalah pembebasan 

diri dari kebodohan. Dari prinsip dasar penggunaan metode 

pendidikan profetik dalam pendidikan Islam terkait dengan nahi 

munkar akan membebaskan manusia dari kemiskinan, 

kebodohan dan  ketidakadilan. Membebaskan diri dari 

kebodohan merupakan prinsip dari pendidikan profetik selalu 

mengedepankan keteladanan seseorang.  

Dalam hal ini, nilai moral dalam novel Pulang karya Tere 

Liye yang dapat dijadikan patokan sebagai konsep liberasi 

terletak pada  kutipan berikut: 

“Masa depan Keluarga Tong Bukan di 

tangan orang-orang yang pandai berkelahi. Masa 

depan Keluarga ini ada ditangan orang yang 

pintar. Kita tidak akan terus menerus hanya 

menjadi keroco dalam dunia hitam. Hanya 

memalak, memeras, dan menyelundupkan barang-

barang. Itu bisnis kotor. Kita akan menjadi lebih 

besar dari itu semua. Dan untuk menjalankannya, 

aku butuh orang pintar. Itulah disebut visi, melihat 

masa depan. Kau harus sekolah setinggi mungkin. 

Biarkan saja Basyir, yang memang tidak punya 

otak untuk mengunyah bangku sekolah, yang 

menjadi tukang pukul. Kau tidak.”  

Aku tetap menggeleng. 

“Astaga, Bujang! Omong kosong menjadi 

seperti bapak kau. Lihatlah. Aku bertahun-tahun 

ingin menjadi seperti ayahku dulu, Tauke Besar 

                                                           
4 Tafsir, dkk, Moralitas al-Quran dan Tantangan Modernitas (Telaah atas Pemikiran 

Fazlur Rahman, Al-Ghozali, dan Ima’il Raji Al-Faruqi), (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal 54. 



sebelumnya. Lantas apa yang aku dapat setelah 

menjadi dirinya? Di kota ini saja keluarga lain 

tidak menghormatiku, kita hanya dianggap 

keluarga rendah. Jangan tanya di pulau seberang, 

Ibu Kota, mereka hanya memicingkan mata tidak 

peduli. Kita dianggap sama dengan preman pasar 

induk yang kita taklukkan. Tidak berkelas. 

Murahan.” 

Aku tetap diam. 

“Kau harus sekolah, Bujang. Frans yang 

akan mengajarmu secara privat di rumah ini 

hingga kau bisa mengejar ketinggalan kelas. Kau 

tidak akan menyia-nyiakan bakat pintarmu. Kau 

seharusnya sudah kelas satu SMA, Bujang. 

Usiamu sudah lima belas tahun.”(Pulang: 55)  

 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bagaimana Tauke Muda 

ingin sekali agar Bujang sekolah dan tidak menjadi tukang pukul 

yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Walaupun Bujang 

berasal dari pedalaman Sumatera namun Tauke Muda ingin 

sekali agar Bujang dapat mengeyam pendidikan yang tinggi dan 

menjadi pintar.  

3. Transendensi  

Nilai pendidikan profetik beriman kepada Allah SWT 

merupakan pendidikan yang pertama yang harus ditanamkan 

dalam diri manusia, sebab dari konsep tauhid inilah manusia 

akan merumuskan hakikat dan tujuan pendidikan. kaimanan 

disini akan menciptakan hidup yang lebih baik dan proses ini 

akan terus berjalan dalam diri manusia.  

Transendensi adalah menambah dimensi transendental 

dalam kebudayaan atau dapat diartikan hablun mīn Allah ikatan 



spiritual yang mengikatkan manusia dengan Allah yang 

bertujuan untuk menambah dimensi transendental dalam 

kebudayaan. Transendensi berarti percaya kepada Allah. 

Konsep transendensi dalam Al-Qur’an terdapat dalam surah 

Ali Imron yang berbunyi : 

ُءُ آدُ عُ ا ُُمُ تُ ن ُ كُ ُُذُ ا ُُمُ كُ ي ُلُ عُ ُاللهُ ُتُ مُ عُ اُنُ و ُرُ كُ اذُ اُوُ وُ ق  ُرَُّفُ َُ ُ ل ُاُوَّعُ ي ُ مُ جُ ُاللهُ ُلُ بُ حُ اُبُ وُ مُ صُ تُ اعُ وُ 

ُْ فُ ىُشُ لُ عُ ُمُ تُ ن ُ كُ اُوُ انُ وُ خُ ا ُُهُ تُ مُ عُ ن ُب ُُمُ تُ حُ بُ صُ ا ُفُ ُمُ كُ ب ُوُ لُ ق ُ ُ ُُ يُ ب ُ ُفُ لَُّا ُفُ  ُك م ُُارُ النَُّ ُُ م ُ ُة ُر ُفُ اُ ف ا ن  ق ذ 

ُ ت د و ن  َُ  ه  ُي  ب  ي   ُ ُالله ُل ك م ُا ي ت ه ُل ع لَّك م  ال ك  ُك ذ  ن  ه ا  م  

Artinya “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan 

ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 

(masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

agar kamu mendapat petunjuk.”5 (Q.S. Ali Imron/3: 103) 

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk 

bernaung dan berpegang teguh kepada agama Allah. Maka 

sebagai kaum muslimin hendaklah kita selalu menjadikan 

Agama Allah sebagai pegangan hidup agar selamat di dunia dan 
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akhirat. Iman yang kuat pada Allah SWT yang terdapat dalam 

diri seseorang akan menguatkan perasaan beragama, 

menyuburkan hati dengan kecintaan zikir dan bertaqwa kepada 

Allah SWT.  

Nilai-nilai pendidikan profetik tentang nilai transendensi 

terlihat dalam perilaku kesehariannya yang terlihat dalam 

akhlak seseorang. Akhlak yang berdimensi tauhid, hubungan 

kepada Allah (hablun mīn Allah), hubungan sesama manusia 

(hablun mīn an-nas), dan hubungan dengan alam untuk 

memberikan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).  

Orang yang beriman kepada Allah SWT akan merasa sadar 

sebagai makhluk ciptaan Allah, ia akan mampu mengetahui 

keberadaan dirinya, dan alam sekitar. Sehingga akan 

menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua 

larangan-Nya. Dan juga, ia akan selalu meningkatkan kualitas 

pribadinya karena mempunyai pedoman hidup.  

Nilai moral dalam novel Pulang karya Tere Liye yang 

berhubungan dengan konsep transendensi dapat dilihat pada 

bagian akhir dari cerita, yang mana akhirnya Bujang tawwakal 

dengan apa yang terjadi dan kembali memenuhi panggilan-Nya 

sebagai hamba yang beriman. Sebagaimana tertulis dalam 

kutipan berikut:  

“Mamak, Bujang pulang hari ini. Tidak 

hanya pulang bersimpuh di pusaramu, tapi juga 



telah pulang kepada panggilan Tuhan. Sungguh, 

sejauh apa pun kehidupan menyesatkan, segelap 

apapun hitamnya jalan yang kutempuh, Tuhan 

selalu memnaggil kami untuk pulang. Anakmu 

telah pulang.” (Pulang: 400)  

 

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa Bujang yang masa 

lalunya dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan akhirnya dapat 

menemukan kedamaian hati setelah kembali kepada panggilan 

Tuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Unsur Intrinsik Novel Pulang Karya Tere Liye 

  

No.  Unsur pembentuk karya sastra Halaman  

1.  Tema  

a.  Kisah tentang perjalanan pulang, melalui 

pertarungan demi pertarungan, untuk memeluk erat 

semua kebencian dan rasa sakit  

24, 398, 400 

2. Tokoh dan penokohan  

a. Tokoh Utama  

Bujang 

Bujang memiliki sifat pemberani selalu optimis, 

keras kepala namun selalu menuruti apa yang 

dikatakan oleh ibunya.  

 

1, 77 

b. Tokoh tambahan  

Samad 

Samad memiliki sifat keras kepala namun sayang 

dengan keluarga.  

Midah 

Midah memiliki sifat penyayang, penyabar dan 

rendah hati. 

Tuanku Imam  

Tuanku Imam memiliki sifat rendah hati, penolong 

dan religiuas.  

22, 24, 313, 68, 

228, 245, 100, 

162, 40, 41  



Basyir  

Basyir memiliki sifat setiakawan dan ramah.  

Kopong 

Kopong memiliki sifat penyayang, cengeng dan 

perhatian.  

Parwes  

Parwes memiliki sifat penolong, rendah hati dan 

perhatian.  

Frans  

Frans memiliki sifat penolong, berjiwa pemimpin 

dan penyabar. 

White 

White meiliki sifat rendah hati, penolong dan setia 

kawan.  

Tauke Muda 

Tauke Muda memiliki sifat perhatian, berjiwa 

pemimpin, ramah, tanggung jawab, dermawan dan 

penyayang.  

3. Alur  

Alur yang digunakan adalah alur :  

 

a. Tahap penyituasian  

b. Tahap pemunculan konflik  

c. Tahap peningkatan konflik  

2 

6 

192, 239 



d. Tahap klimaks  

e. Tahap penyelesaian  

340 

399 

4. Latar  

a. Latar tempat meliputi: Kampung Talang Tadah 

Hujan Sumatera, Singapura, Hongkong, Makau, 

Ibu Kota.  

2, 3, 72, 74, 107, 

117, 322 

 

b. Latar waktu meliputi : pagi, siang, sore dan 

malam hari  

2, 60, 332, 1, 7, 

328, 38, 252  

 c. Latar sosial  3-4 

 

 

Tabel 4.3 

Nilai Moral pada Novel Pulang Karya Tere Liye  

 

No.  Nilai Moral yang terkandung  Halaman  

1. Hubungan Manusia dengan Tuhan  

a. Taat  24, 48, 400  

b. Tawakkal  193, 397  

2. Hubungan Manusia dengan Manusia  

a. Dermawan  162 

b. Tolong menolong  

c. Saling menghormati  

348 

98, 76 

d. Sikap kepemimpinan  263-264 



e. Pemberi nasihat 24, 322, 336 

3. Hubungan Manusia dengan Alam  

a. Memuji keindahan alam sekitar  
336 

 

 

Tabel 4.4 

Relevansi nilai moral dengan konsep pendidikan profetik  

 

No.  Konsep pendidikan profetik  Nilai moral  Ket  

1. Humanisasi  a. Tolong menolong 

b. Pemberi nasihat 

348 

24, 332, 336 

2. liberalisasi a. Tholabul ilmi 

b. Kesungguhan  

55 

188, 189 

3. Transendensi  a. Tawwakal  

b. Taat  

193, 397 

24, 48, 400 

 

Jika Kuntowijoyo mengartikan humanisasi sebagai konsep untuk 

memanusiakan manusia, maka sifat tolong menolong dan memberikan nasihat 

dapat menjadi pola dasar untuk memanusiakan manusia. hal tersebut dibuktikan 

dengan tokoh yang terdapat dalam novel Pulang karya Tere Liye. dengan saling 

tolong menolong maka manusia akan merasa di perlakukan sebagai manusia 

terlepas dari bagaimana masa lalu orang tersebut. Begitu pula dengan konsep 

liberalisasi Kuntowijoyo mengartikan sebagai kebebasan, kebebasan yang 

dimaksud yaitu kebebasan diri manusia dari sifat kemiskinan dan kebodohan. Hal 



ini dibuktikan dengan kesungguhan tokoh Bujang dalam novel Pulang. Hasil dari 

kesungguhan dalam menuntut ilmu maka ia memperoleh kesuksesan dan akhirnya 

terbebas dari kebodohan dan kemiskinan yang dihadapi keluarganya. Adapun 

konsep transendensi dibuktikan dengan ketaatan dan ketawwakalan. Jika menilik 

dari arti transendensi yaitu beriman atau percaya dengan adanya Tuhan, maka sifat 

taat dan tawwakal lah yang menjadi nilai dari transendensi.  

Teori ilmu sosial profetik dari Kuntowijoyo memuat kandungan nilai dari 

cita-cita yang diidamkan masyarakat. Maka dengan adanya nilai moral sebagai 

landasan untuk menjadi manusia yang memiliki nilai konsep humanisasi, 

liberalisasi dan transendensi maka pendidikan profetik memiliki peran besar dalam 

hal ini. Upaya menanamkan dan memupuk nilai-nilai humanisasi, liberalisasi dan 

transendensi akan lebih efekti dilakukan melalui proses pendidikan dan pengajaran 

karena tujuan utama dari pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk profil 

manusia yang dewasa dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku. Maka hal ini 

memiliki kecocokan dengan yang dikatakan oleh Prof Ahmad Tafsir bahwa tugas 

utama dalam proses pendidikan dan pengajaran adalah menanamkan nilai-nilai.  

 


