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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Secara fitrahnya manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena 

itu, setiap manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup untuk 

mempertahankan kehidupannya, karena apabila kebutuhan hidup manusia tidak 

terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera. Manusia memiliki 

kebutuhan dasar yang penting bagi keberlangsungan hidupnya, seperti sandang, 

pangan, papan, udara, keamanan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut Allah Subhanahu wa ta’ala akan memberikan rezeki kepada  

kepada setiap makhlukNya (manusia) termasuk rezeki berupa makanan, minuman, 

maupun udara, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Manusia akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat prioritas 

masing-masing. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dengan 

tingkat prioritas yang paling utama misalnya kebutuhan primer yang terdiri dari 

tiga macam kebutuhan: Pertama, kebutuhan sandang yaitu kebutuhan pakaian 

yang diperlukan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Pakaian diperlukan untuk 

melindungi tubuh terutama dari panas dan dingin. Kedua, pangan atau yang biasa 

disebut dengan makan adalah kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. 

Makanan dan minuman bertujuan untuk menghasilkan tenaga dan nutrisi yang 

berguna untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Ketiga, papan yaitu tempat tinggal. 
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Kebutuhan papan diperlukan manusia sebagai tempat berlindung dari berbagai 

iklim/cuaca dan untuk hidup dan tinggal bersama keluarga. 

Salah satu fenomena kebutuhan bertingkat tersebut tergambar dalam sebuah 

karya sastra yaitu novel The Stars Shine Down, novel tersebut merupakan salah 

satu karya Sidney Sheldon yang diterbitkan pada bulan Oktober  1992.  Dalam 

novel ini terdapat tokoh utama yang sangat menarik, yaitu Lara Cameron seorang 

taipan muda yang cantik , pekerja keras, tegas, dan sangat ambisius. Unsur 

penokohan inilah yang menarik untuk diteliti, karena penokohan diperlukan 

sebagai ciri-ciri dalam karya sastra yang saling mempengaruhi dengan unsur 

lainnya untuk membangun sebuah cerita.  

Sheldon menceritakan tentang kehidupan Lara Cameron sejak dia hidup 

dalam kemiskinan sampai menjadi seorang wanita yang kaya raya. Dimulai 

dengan masa kanak-kanaknya yang sangat miskin, Lara dengan cepat belajar 

memanfaatkan siapa saja yang bisa membantunya, ia bekerja keras untuk 

mencapai kesuksesan, kekuasaan, kemapanan hidup, serta kehidupan pribadinya. 

Saat ia telah mencapai semua ambisinya yang luar biasa itu, seorang kekasih yang 

dicampakannya menyimpan dendam di hatinya dan melancarkan aksi pembalasan 

untuk menghancurkan seluruh kerajaan bisnis Lara yang telah ia bangun 

sepanjang hidupnya dan tiba-tiba semuanya terancam punah. 

Melihat cerita yang terdapat dalam novel The Stars Shine Down 

memberikan peluang bagi penulis untuk mengkaji mengenai kebutuhan bertingkat 

dalam novel The Stars Shine Down. Kebutuhan bertingkat adalah teori yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa 
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manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar ditingkat rendah yang harus 

dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-

kebutuhan ditingkat lebih tinggi. Teori kebutuhan bertingkat Maslow tersusun 

sebagai berikut, kebutuhan: fisiologi, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, 

penghargaan, dan aktualisasi diri.  

Berdasarkan peluang yang terdapat pada isi cerita dalam novel The Stars 

Shine Down tersebut menjadi alasan penulis mengapa penelitian kebutuhan 

bertingkat ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebutuhan bertingkat dengan judul 

Kebutuhan Bertingkat Tokoh Lara Cameron dalam Novel The Stars Shine Down 

Karya Sidney Sheldon. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua 

rumusan masalah, diantaranya ialah: 

1) Bagaimana karakteristik Lara Cameron dalam novel The Stars Shine Down? 

2) Bagaimana gambaran pencapaian kebutuhan bertingkat Lara Cameron 

dalam novel The Stars Shine Down? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian Kebutuhan Bertingkat Tokoh Lara Cameron dalam 

Novel The Stars Shine Down Karya Sidney Sheldon adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan karakteristik Lara Cameron dalam novel The Stars Shine 

Down. 
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2) Mendeskripsikan pencapaian kebutuhan bertingkat Lara Cameron dalam 

novel The Stars Shine Down. 

1.4    Manfaat Penelitian  

Penelitian kebutuhan bertingkat Lara Cameron dalam novel The Stars Shine 

Down karya Sidney Sheldon memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi penerapan  ilmu  

teori kebutuhan bertingkat  yang dipelajari untuk menganalisis sebuah karya 

sastra  yang dalam hal ini merupakan karya sastra novel, sehingga dapat 

memperkaya ilmu kajiansastra dalam novel. 

2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan mengenai teori kebutuhan bertingkat yang dikaji pada tokoh 

dalam novel. Sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5    Kritik Sastra 

 The Stars Shine Down karya Sidney Sheldon merupakan sebuah novel fiksi 

dengan genre thriller. Terdapat beberapa kritik sastra untuk pengarang dan novel 

The Stars Shine Down  yaitu: 

1) Amazon.com (2019) menuliskan : 

Really good taking the ups and downs from childhood to 

maturity. Lots of characters, but each had a special place in 

the story with history of each one's life and place in the book. 

 

Benar-benar bagus mengambil suka dan duka dari masa 

kanak-kanak hingga dewasa. Banyak karakter, tetapi 

memiliki tempat khusus di cerita dengan sejarah kehidupan 

dan tempatnya masing-masing dalam buku. 
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 Menurut kritik yang diberikan Amazon.com (2019), novel The Stars Shine 

Down memiliki cerita yang bagus karena mengambil suka duka seorang tokoh 

dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Cerita dalam novel memiliki banyak 

karakter, tetapi masing-masing tokoh memiliki tempat masing-masing dalam 

novel. 

2) All the girl love this novel. All about elegance and dominating girl power.          

The story of Lara Cameron, a poor girl who successfully became a 

developer.(https://www.goodreads.com/review/show/569794487?book_sho

w_action=true&from_review_page=1/Vaugn) 

 

Semua perempuan menyukai novel ini. Semua tentang keanggunan dan 

kekuatan gadis yang mendominasi. Kisah Lara Cameron, seorang gadis 

malang yang menjadi seorang developer. 

 

Menurut Vaugn (2013) novel The Stars Shine Down akan disukai 

kebanyakan perempuan, karena menceritakan keanggunan dan kekuata n seorang 

perempuan, yaitu tokoh Lara Cameron yang merupakan seorang gadis malang 

yang menjadi seorang developer. 

3) In The Stars Shine Down novel, Sidney Sheldon returns to the powerful and 

classic themes that have made him one of the world’s most popular 

bestselling authors. And in Lara Cameron, he has created his most 

memorable, richly drawn heroine to date 

 (https://sarakriya.wordpress.com/2015/06/01/the-stars-shine-down-by-

sidney-sheldon-a-book-review/) 

 

Dalam novel The Stars Shine Down, Sidney Sheldon kembali ke tema hebat 

dan klasik yang membuatnya menjadi salah satu penulis terlaris dan populer 

di dunia. Dan pada Lara Cameron, dia telah menciptakan pahlawan wanita 

yang berkesan dan menarik hingga saat ini. 

 

Kritik yang baik disampaikan oleh Sarakia (2015) dia menilai dalam novel 

The Stars Shine Down, Sheldon kembali pada tema hebat dan klasik yang 

membuatnya menjadi salah satu penulis terlaris dan populer di dunia. Pada  tokoh 

Lara Cameron, ia telah menciptakan tokoh wanita yang berkesan dan menarik. 


