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ANALISIS WUJUD BUDAYA SASAK DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM 

NOVEL MERPATI KEMBAR DI LOMBOK 

 KARYA NURIADI 

 

 

ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Analisis Wujud Budaya Sasak dan Nilai Pendidikan 

dalam Novel Merpati Kembar di Lombok  Karya Nuriadi” mengangkat masalah 

tentang wujud kebudayaan yang terdapat dalam novel “Merpati Kembar di 

Lombok”karya Nuriadi dan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel tersebut. 

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk: (1) mendeskripsikan wujud kebudayaan yang 

terdapat dalam novel tersebut. (2) mendeskripsikan nilai pendidikan yang dapat 

diambil pembaca untuk menambah pengetahuan tentang budaya Sasak melalui 

novel “Merpati Kembar di Lombok”Metode pengumpulan data yang digunakan  

dalam penelitian ini yaitu metode observasi dan metode baca catat Sedangkan 

metode untuk analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada 

penelitian ini di temukan tiga wujud budaya sasak dalam novel Merpati Kembar 

di Lombok, yaitu: (1) wujud ideal (gagasan) yang terdapat dalam awig-awig 

atau hukum adat, adanya stratifikasi sosial, dan sistem sapaan. (2) Aktivitas 

(tindakan) yang ditemukan antara lain gotong royong dalam upacara adat dan 

memisahkan calon pengantin yang tidak setuju. (3) Artefak atau karya yang 

ditemukan berupa pakaian adat, kesenian tradisional, dan tahapan-tahapan 

pernikahan adat Sasak. Nilai-nilai pendidikan  dalam novel Merpati Kembar di 

Lombok adalah nilai agama berupa: (1) bersyukur kepada Allah, (2) memohon 

ampun kepada Tuhan ketika sadar melakukan kesalahan. Nilai moral berupa:  

(1) menyayangi dan bertanggung jawab kepada anak, (2) berani bertanggung 

jawab atas apa yang telah diperbuat. dan nilai sosial berupa: (1) memiliki jiwa 

sosial, (2) berani berubah untuk menjadi lebih baik. 

 Kata kunci : Novel, Wujud Budaya Sasak, dan Nilai Pendidikan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Sastra adalah bagian dari kebudayaan yang sudah ada dan mampu berkembang 

di tengah-tengah masyarakat. Sastra termasuk wujud gagasan seseorang melalui 

pandangan terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan 

menggunakan bahasa yang indah. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang 

terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai karya fiksi yang memiliki pemahaman 

yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar cerita khayalan atau angan-angan dari 

pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali dan 

mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. 

Karya sastra sudah diciptakan jauh sebelum masyarakat memikirkan apa hakikat 

sastra dan apa nilai serta makna yang terkandung dalam sastra. Sebaliknya, 

penelitian terhadap sastra baru dimulai sesudah orang bertanya apa dan dimana nilai 

dan makna karya sastra yang dihadapinya. Biasanya mereka berusaha menjawab 

pertanyaan tersebut berdasarkan apa hakikat sastra. Sastra sebagai ungkapan baku 

dari apa yang disaksikan masyarakat dalam kehidupan, apa yang telah direnungkan 

dan yang dirasakan masyarakat mengenai segi-segi kehidupan yang menarik secara 

langsung. 
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  Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa sastra tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Lewat sastra dapat 

diketahui pandangan suatu masyarakat, sastra juga mewakili kehidupan dalam arti 

kenyataan sosial (Renne Wellek & Austin Warren, 1995:15). Segala sesuatu yang 

terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat 

bersangkutan. Kata kebudayaan yang sering kita dengar dalm keseharian 

menyimpan banyak rahasia dari maknanya. Karena setiap kata itu diterapan di 

tempat yang berbeda, aplikasi kata itu mewujudkansebuah karya yang sangat luar 

biasa dan mempunyai keunikan tersendiri yang mencerminkan karakter dari 

masyarakatnya. 

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari buddi yang berarti akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal  

yang berkaitan  dengan akal. Dilihat dari kata dasarnya, kata budaya merupakan 

perkembangan majemuk dari budi daya yang berarti daya dari budi. Dari pengertian 

tersebut,dibedakan antara budaya yang berarti daya dan budaya yang berarti budi, 

yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan dapat pula didefinisiskan sebagai 

keseluruhan pengetahuan manusia yang digunakannya untuk memahami dan 

menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi 

tingkah lakunya. Kebudayaan merupakan  milik bersama anggota suatu masyarakat 

atau golongan sosial tertentu yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan 

pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan 
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dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap 

ataupun yang tidak.  

Istilah kebudayaan digunakan untuk menunjukkan hasil fisik karya manusia 

sebenarnya tidak lepas dari pengaruh pola berpikir (gagasan) dan pola perilaku 

(tindakan) manusia. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu 

pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang berbeda dengan anggota – 

anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dank 

arena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi pun berbeda pula (Alfan, 2013 : 

43-44). 

Sehubung dengan penjelasan tersebut adapun novel ialah suatu karangan prosa 

yang bersifat cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari 

kehidupan orang-orang (tokoh cerita). Dikatakan kejadian yang luar biasa karena 

dari kejadian ini lahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan jurusan 

nasib para tokoh. Novel hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh 

yang benar-benar istimewa, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib. Novel 

menurut( dalam Stanton 2007 : 90 ) mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit 

karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang terjadi beberapa waktu silam secara 

lebih mendetail. Dengan demikian dalam novel, pelukiskan tentang perkembangan 

watak tokoh digambarkan secara lebih lengkap.  

Novel Merpati Kembar di Lombok ini berhasil mengangkat warna budaya lokal 

daerah Lombok. Pengangkatan masalah yang sudah ada dalam kehidupan nyata di 
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masyarakat Sasak ini membantu pembaca untuk mengenal adat istiadat suku Sasak. 

Adat isitiadat yang dijaga dan dipertahankan melambangkan kearifan suku Sasak 

yang agung. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada wujud 

budaya Sasak yang terdapat pada novel Merpati Kembar di Lombok dan nilai 

pendidikan yang terkandung dalam novel tersebut.  

Novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi adalah salah satu novel yang 

transparan menaikkan budaya lokal masyarakat Sasak khususnya daerah Lombok 

Tengah  ke dalam aspek-aspek sastra. Novel ini menggunakan unsur- unsur nilai 

mulai dari tema yang diangkat, latar cerita dan bahasa yang banyak menggunakan 

bahasa Sasak. Novel ini bercerita tentang saudara kembar yang bernama Lale Erna 

dan Lale Erni. Mereka lahir berada di tengah masyarakat yang memuliakan kaum 

bangsawan. Kedua orang tua mereka yang sangat membanggakan darah birunya 

mengkisahkan kedua wanita yang baik dalam kehidupan sosial dan percintaannya.  

 Novel Merpati Kembar di Lombok merupakan novel yang ditulis sebagai kritik 

sosial atas satu adat tradisi yang sampai saat ini masih berlaku di desa, suku Sasak. 

Selain novel mengkritisi perbedaan status sosial yang sangat mencolok juga 

menceritakan dua karakter kembar dan tradisi kawin lari, novel ini mengetengahkan 

akibat dari perbedaan status sosial yang terlalu jauh. Kehadiran menantu dari 

kalangan „biasa‟ dianggap mengundang aib bahkan belakangan pertumpahan darah 

yang hebat. Tingakat pendididkan seseorang tidak lantas menjadi pengangkat 

derajat atau seseorang, melainkan dari keturunannya. Keluhuran budi pekerti 

seseorang tidak bernilai di mata kaum bangsawan jika ia berasal dari rakyat biasa.  
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Perbedaan garis keturunan dalam perjalanan cinta seringkali menimbulkan 

perdebatan antara dua keluarga. Kritik sosial terhadap kesenjangan status sosial 

seharusnya dapat disampaikan dengan baik melalui gerak gerik dan ucapan 

karakternya. Namun, karakter yang ditampilkan adalah karakter yang monoton. 

Meskipun karakter tersebut kerap menunjukkan naik turun emosinya, kesan 

monoton sangat kental sepanjang cerita.   

Tradisi kawin lari (Sasak : merarik) lebih merupakan legalisasi atas 

pembangkangan sesorang terhadap penentu keputusan orang tua. Tradisi ini 

cenderung mengundang reaksi negatif dari berbagai pihak. Orang tua akan sakit 

hati karena pembangkangan anaknya, belum lagi paksaan harus menerima 

kehadiran calon menantu yang belum tentu memenuhi criteria yang diinginkan. 

Lebih buruk lagi, jika terjadi pertempuran antarsuku hanya karena penolakan 

keluarga salah satu pengantin seperti yang digambarkan pada novel Merpati 

Kembar di Lombok.    

Dengan adanya penelitian ini sebagai cara untuk mengkaji sastra dari aspek 

budaya tanpa melupakan aspek sosialnya. Selanjutnya yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan masalah-masalah kebudayaan masyarakat yang melahirkan 

perbedaan ideologi dikalangan masyarakat itu sendiri. Dimana kita dapat melihat  

percampuran unsur-unsur kebudayaan sebagai pola kehidupan suatu masyarakat 

1.2  RUMUSAN MASALAH  

Dalam setiapa penelitian pasti ada suatu masalah yang diangkat. Pada uraian di atas 

telah disinggung bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana wujud budaya Sasak yang terdapat dalam novel Merpati Kembar di 

Lombok? 

2. Bagaimana wujud nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Merpati di Lombok 

karya Nuriadi ? 

1.5 TUJUAN  

Tujuan penelitian ini adalah :   

1. Mendeskripsikan wujud budaya Sasak yang berbentuk gagasan sebagai wujud ideal 

kebudayaan yang ada dalam novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi.2.  

2. Mendiskripsikan nilai pendidikan yang dapat diambil dari pembaca untuk 

mengetahui pengetahuan tentang wujud budaya Sasak melalui novel Merpati 

Kembar di Lombok karya Nuriadi.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat dari penelitian ini adalah :   

A.   Manfaat Teoritis 

1.    Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang budaya Sasak 

2.     Dapat menambah pengetahuan tentang wujud budaya Sasak dalam karya sastra novel  

3.     Diharapkan hasil penlitian ini dapat menjadi sumber untuk menggali niai – nilai  tentang 

wujud budaya sasak tradisional.         

B.  Manfaat Praktis 

1.    Dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis karya sastra khususnya novel 

2. Dapat memperluas pandangan dan pengalaman peneliti dalam menyikapi kehidupan   yang 

ada dalam masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PENELITIAN RELEVAN 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis wujud budaya 

diantaranya yaitu:    

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Yani (2011) dalam penelitian yang 

berjudul Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam novel Merpati Kembar di Lombok karya 

Nuriadi dan kaitannya dengan Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA yang 

mengkaji nilai sosial budaya yang terdapat dalam novel tersebut. Penelitian ini juga 

mengangkat kaitan nilai sosial budaya dengan pembelajaran Apresiasi Sastra di 

SMA. Untuk memecahkan masalah penelitian menggunakan analisis isi ( content 

analysis ), untuk memecahkan masalah penelitian mengungkapkan nilai budaya 

yang terkandung dalam Merpati Kembar di Lombok. Merpati Kembar di Lombok 

karya Nuriadi menggambarkan masyarakat Sasak yang masih kental dengan nilai – 

nilai budaya sehingga adat istiadat, sopan santun dan pandangan hidup seseorang 

masih dikaitkan dengan nilai-nilai dalam kebudayaan setempat. 

Penelitian yang dlakukan oleh Jauhana Handayani (2007) Menguak nilai budaya 

Bali dalam novel “Kenanga” karya Oka Rusmini yang menganalisis tujuh unsur 

budaya Bali yang terdapat dalam novel tersebut sesuai dengan pembagian yang 

diberikan oleh Koentjaraningrat. Penelitian ini juga mengangkat kondisi budaya 

Bali yang masih dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya serta bagaimana 

sistem stratifikasi sosial masyarakat Bali yang masih diterapkan sampai sekarang 
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yang digambarkan dalam novel “Kenanga” karya Oka Rusmini. Peneliti 

menerapkan metode kepustakaan dan metode kepustakaan dan metode pencatatan 

dalam memecahkan masalah-masalah yang dirumuskan. Dari penelitian ini 

ditemukan tujuh unsur kebudayaan yaitu: sistem religi dan keagamaa,sistem dan 

organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata 

pencaharaian, dan sistem teknologi. Kondisi adat Bali masih sangat kental dan kuat 

dipertahankan kelestariannya. Sistem stratifikasi sosial tertutup dalam bentuk kasta 

masih diterapkan sampai sekarang oleh masyarakat Bali terbukti dengan gelar-gelar 

yang masih digunakan sampai sekarang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfiani (2008) dalam penelitian yang berjudul 

“Nilai Pendidikan dalam cerpen Warisan Ibu karya Sumaryono Bauki KS”. Cerpen 

warisan ibu mengandung nilai – nilai pendidikan yaitu nilai moral berupa berbakti 

pada orang tua, tolong menolong, sabar menghadapi hidup, selalu bersyukur dan 

tidak iri, srta janji harus ditepati.   

Habiburahman (2008) dalam penelitian yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan 

dalam Naskah Drama Egon karya Saini K.M dan Korelasinya dengan pengajaran 

sastra di SMU. Menyimpulkan bahwa naskah drama Egon mengandung nilai-nilai 

pendidikan moral yang disampaikan kepada pembaca supaya mampu 

berkepribadian, bermoral, bertanggung jawab dan berbudaya. Nilai pendidikan 

yang terkandung dalam naskah drama Egon ini berkolerasi dengan pengajaran 

sastra di SMU karena sesuai dengan tujuan pengajaran sastra. Penelitian ini 

memiliki keterkaitan dalam hal nilai pendidikan yang berbagai macam jenisnya.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Yundi Fitrah (2008) Warna lokal Batak Angkola 

dalam novel “Azab dan Sengsara” karya Merari Siregar yang meneliti tentang ciri 

khas budaya Batak Angkola yang terdapat dalam novel “Azab dan Sengsara”. Pada 

penelitian ini peneliti menemukan warna budaya Batak Angkola seperti kedudukan 

marga dan sistem pengaturannya, tradisi martandang atau berkunjung ke rumah 

gadis, sistem pembagian harta warisan  dan kepercayaan terhadap dukun dan arwah 

manusia yang telah meninggal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka 

dengan pendekatan struktural instrinsik.  

Dari kelima penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

keempat penelitian tersebut menganalisis nilai pendidikan  serta menganalisis 

unsur-unsur karya sastra. Selain itu peneliti sebelumnya juga melakukan penelitian 

tentang dua nilai pendidikan yaitu 1) nilai pendidikan positif dan 2) nilai 

pendidikan negatif. Sedangkan penelitian ini menganalisis wujud budaya Sasak dan 

nilai pendidikan dalam novel “Merpati Kembar di Lombok”karya Nuriadi. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya berfokus pada masyarakat Sasak yangmasih kental 

dengan nilai-nilai budaya sehingga adat istiadat, sopan santun, dan pandangan 

hidup seseorang masih dikaitkan dengan nilai-nilai dalam kebudayaan setempat.       

2.2    KAJIAN TEORI   

2.2.1 Novel   

Kata novel dalam bahasa Inggris dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia 

berasal dari bahasa Italia novella ( yang dalam bahasa Jerman: novelle). Secara 

harfiah novella berarti‟sebuah barang baru yang kecil‟, dan kemudian diartikan 
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sebagai „cerita pendek dalam bentuk prosa„ ( dalam Abrams, 1999 : 190). Dalam 

bahasa latin kata novel berasal dari kata novellus yang diturunkan pula dari kata 

noveis yang berarti “baru”, dikatakan baru karena dibandingkan dengan jenis-jenis 

lain, novel ini baru muncul kemudian (dalam Tarigan, 1995 : 164).  

Pendapat Tarigan diperkuat dengan pendapat Semi (1993:32) bahwa novel 

merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih 

mendalam dan disajikan dengan halus. Novel yang diartikan sebagai memberikan 

konsentrasi kehidupan yang lebih tegas   

Batos (dalam Tarigan, 1995 : 164) menyatakan bahwa novel merupakan sebuah 

roman, pelaku-pelaku mulai dengan waktu muda, menjadi tua, bergerak dari sebuah 

adegan yang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain. (dalam  Nurgiantoro 2005 : 

15) menyatakan, novel merupakan karya yang bersifat realistis dan mengandung 

nilai psikologi yang mendalam, sehimgga novel dapat berkembang dari 

sejarah,surat-surat,bentuk-bentuk nonfiksi atau dokumen-dokumen, sedangkan 

roman atau romansa lebih bersifat puitis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui 

bahwa novel dan romansa berada dalam kedudukan yang berbeda.  

Menurut Jassin (dalam Nurgiantoro, 2005 : 16) membatasi novel sebagai suatu 

cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda  yang di sekitar kita, tidak 

mendalam, lebih banyak melukiskan suatu saat dari kehidupan seseorang dan lebih 

mengenai sesuatu episode. Mencermati pernyataan tersebut, pada kenyataannya 

banyak novel Indonesia yang digarap secara mendalam, baik itu penokohan 

maupun unsur-unsur instrinsik lain.  
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Sebagian  besar orang membaca sebuah novel haya ingin menikmati cerita yang 

disajiakan oleh pengarang. Pembaca hanya akan mendapatkan kesan secara umum 

dan bagian cerita tertentu yang menarik. Membaca sebuah novel yang terlalu 

panjang yang dapat diselesaikan setelah berulang kali membaca dan setiap kali 

membaca hanya mendaatkan episode akan memaksa pembaca untuk mengingat 

kembali cerita yang telah dibaca sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemahaman 

keseluruhan cerita dari episode ke episode berikutnya akan terputus.  

2.2.2 Budaya  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa inggris, kebudayaan 

disebut kulture, yang berasal dari bahasa latin colore, yaitu mengolah atau 

mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kulture 

juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.   

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh 

kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaanya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.      
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Oleh karena itu, budaya dapat dikatakan sebagai seluruh hasil usaha mnusia 

dengan budinya berupa segenap sumber jiwa. Budaya dapat juga diusahakan demi 

keindahan dan permainan, juga demi nilai-nilai dari realitas yang dikandung di 

dalamnya. Dengan demikian, seni, permainan, olahraga, magis, dan agama masuk 

dalam budaya. Di sanalah tampak kerja spiritual manusia dalam bentuk kehidupan, 

itulah semua aspek etika dari daya menciptaan budaya (Alfan, 2013 : 120).  

2.2.3 Wujud Budaya   

 Kebudayaan berperan pula sebagaikontrol masyarakat, yaitu cara yang 

digunakan oleh masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakat yang 

menyimpang dari tingkah laku normal. Kontrol masyarakat dijalankan dalam 

bentuk sanksi restetutif dan sanksi represif ( Alfan, 2013 : 86 ). 

Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilakudan benda-benda yang bersifat 

nyata, misalnya pola-pola perilaku,bahasa,peralatan hidup,organisasi sosial,religi 

seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam 

melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Koenjaraningrat (dalam Handayani, 

2007 : 18) berpendapat bahwa kebudayaan itu memiliki paling sedikit tiga wujud, 

yaitu sebagai berikut 

1. Gagasan (Wujud Ideal) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang terbentuk kumpulan ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak: 
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tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudyaan ini terletak dalam kepala-kepala 

atau di alam pemikiran warga masyarakat . jika warga masyarakat  

tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari 

kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis 

warga masyarakat tersebut.  

Kebudayaan ini dapat disebut adat tata kelakuan atau adat istiadat dalam 

bentuk jamaknya. Sebutan taat kelakuan itu maksudnya kebudayan iitu berfungsi 

sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan member arah kepada 

kelakua dan perbuatan manusia dalam masyarakat.  

2. Aktivitas (Tindakan)  

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari 

manusa dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengansistem sosial. 

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pol 

tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret. Terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, bias di observasi, di foto dan didokumentasikan.  

3. Artefak (Karya)  

Artefak adalah wujud kebudayaan  fisik yang berupa hasil aktivitas, 

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau 

hal-hal yang dapat diraba,dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret 

diantarra ketiga wujud kebudayaan. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik 
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dan aktivitas,perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat dan sisitemnya 

konkret. Seperti pabrik,computer, candid an lain-lain.  

Dalam kenyatan kehidupan masyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak 

bias dipisahkan dar wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh : wujud 

kebudayaan ideal mengatur dan member arah kepada tibdakan (aktivitas) dan karya 

(artefak) manusia (http:/www.wikipedia.org.id.edisi 25 maret 2010).   

 Wujud kebudayaan adalah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang 

berpola. J.J Honigmann membagi budaya dalam tiga wujud, yaitu ideas, aktivites, 

dan artefak. Sejalan dengan pikiran J.J Honigmann, Koentjaningrat mengemukakan 

bahwa kebudayaan digolongkan dalam tiga wujud, yaitu:  

1. Kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan.  

2. Kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.   

3. Benda – benda hasil karya manusia.  

Di negara kita banyak terdapat budaya. Wujud kebudayaan tersebut terletak 

dalam ide, gagasan, nilai dan norma yang ada. Jika masyarakat menyatakan 

gagasan tersebut melalui tulisan, bentuk kebudayaantersebut adalah ciptakan buku-

buku hasil karya masyarakat.  

Terlepas dari gagasan masyarakat, wujud kebudayaan sebenarnya merupakan 

tindakan atau tingkah laku masyarakat. Ini sering disebut dengan sistem sosial. 

Sistem sosial terdiri atas aktivitas masyarakat yang saling berinteraksi, bergaul 

dengan masyarakat lainnyadan mengenal kebiasaan satu sama lain.  
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Sistem sosial ini mudah diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat 

melihat kebiasaan atau tingkah laku manusia lainnya dan dalam beberapa menit, 

kita dapat melihat berbagai macam pola tingkah laku yang berbeda. Hal tersebut 

dapat didokumentasikan dalam tulisan atau gambar. Dengan adanya wujud 

kebudayaan, kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama, yaitu 

kebudayaan materiil dan kebudayaan nonmateriil.  

Kebudayaan materiil merupakan ciptaan masyarakat yang nyata. Kebudayaan ini 

merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian atau hasil temuan para 

masyarakat atau peneliti. Kebudayaan materiil juga mencakup barang- barang, 

seperti televisi, pesawat terbang, pakaian dll. Adapun kebudayaan non materiil 

adalah ciptaan abstrak manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi 

selanjutnya. Ciptaan abstrak ini berupa cerita rakyat dan lagu atau tarian tradisional.  

2.3 Nilai Pendidikan  

Pengertian nilai sudah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang 

berbeda-beda. Pendapat para ahli tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. 

Beberapa definisi dan batasan tentang nilai yang dikutip dari beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa nilai tidak hanya sekedar yang diinginkan. Nilai sifatnya sama 

dengan ide, maka nilai itu bersifat abstrak. Dalam pengertian,nilai tidak dapat 

ditangkap oleh pancaindera, karena yang dapat dilihat adalah objek yang 

mempunyai nilai atau tingkah laku yang mengandung nilai.   
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Menurut Titaraharja dan Sulo (2005 : 21) merupakan sesuatu yang dijunjung 

tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan,keluhuran,kemuliaan dan 

sebagainya, sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup.  

Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diharapkan manusia. Nilai juga 

dapat dipandang sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang 

baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai itu tumbuh sebagai hasil dari pengalaman 

manusia di dalam mengadakan proses interaksi sosial. Penulis dapat menyimpulkan 

bahwa nilai itu mengacu pada sesuatu, yang secara sadar atau tidak, membuatnya 

diingini atau dikehendaki, melihat sifat abstrak dari nilai itu sendiri.  

Nilai adalah daya dorong dalam hidup yang member makna dan penghabisan 

pada tindakan seseorang, sehingga tidak jarang pada tingkah tertentu orang siap 

untuk mengorbankan hidup mereka untuk mempertahankan nilai (dalam Jalaludin, 

2003: 241).  

Pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi 

ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir yang sudah berada di dalam suatu 

lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seorang bayi 

dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti yang dikehendaki 

oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa ,cara 

menerima tamu,makanan, istirahat,perkawinan,bercocok tanam, dan seterusnya 

(Tirtarahardja dan Sulo, 2005 : 33)  

Kata “pendidikan”berasal dari kata “paedagogi”dan “paedagogia” berasal dari 

kata Yunani “paedagogike”,kata turunan dari “paedagogia”yang berrti pergaulan 
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dengan anak-anak. Sekarang kata “paedagogik”berarti ilmu 

pendidikan,”paedagogi”berarti perbutan mendidik dan “paedagoog”berarti ahli 

ilmu pendidikan. Pengertian kata pendidikan cukup luas, karena itu perlu dibatasi 

agar jelas maksudnyadan tidak menimbulkan salah tafsir. Pendidikan ialah 

substansi dari tindakan mendidik. Mendidik dalam pengertian umum adalah 

memelihara dan member latihan (ajaran,pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran,Brahim (dalam Tiyas, 2007 : 43).  

Dari uraian di atas,nilai dan  pendidikan dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidikan adalah suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk 

berbuat positif di dalam kehidupan sendiri atau bermasyarakat. Sehingga nilai 

pendidikan dalam karya sastra disini yang dimaksud adalah nilai-nilai yang 

bertujuan mendidik seseorang atau individu agar menjadi manusia yang baik dalam 

artian manusia yang memiliki sikap dan tingkah laku berpendidikan.  

2.3.1   Jenis-Jenis Nilai Pendidikan   

Beberapa para ahli mengelompokkan jenis-jenis nilai pendidikan yang berbeda-

beda adapun penjelasan berbagai para ahli mengenai jenis-jenis nilai pendidikan 

adalah sebagai berikut:  

Menurut Tirtaraharja dan Sulo (2005 : 21-23) dalam pemahaman dan 

pelaksanaan nilai membagi dua dimensi atau nilai pendidikan, yaitu;(1) nilai 

pendidikan kesusuilaan, kesadaran, dan kesediaan melakukan kewajiban disamping 

menerima hak pada peserta didik. Pada masyarakat kita, pemahaman terhadap hak 

(secara objektif nasional) masih perlu ditanamkan tanpa mengabaikan kesadaran 
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dan kesediaan melaksanakan kewajiaban, (2) nilai pendidikan agama, merupakan 

kebutuhan manusia adadlah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat 

bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Dapat 

dikatkan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia.  

Menurut Tarigan (dalam Nurusshobah, 2010 : 24) nilai-nilai dalam karya sastra 

dapat berupa : (1) nilai hedonic, yaitu apabila karya sastra dapat memberi 

kesenangan secara langsung kepada kita, (2) nilai artistik yaitu perwujudan 

keterampilan seseorang, (3) nilai cultural mengandung hubungan apabila suatu 

karya sastra yang mendalam dengan suatu masyarakat atau suatu peradaban.(4) 

nilai etika-moral-religius yaitu apabila suatu karya sastra terpencar ajaran-ajaran 

yang ada sangkut pautnya dengan etika, moral, dan  agama, dan  (5) nilaipraktis 

yaitu karya sastra yang dapat dilaksanakandalam kehidupan sehari-hari.   

Hal serupa juga dikatakan oleh Noor Syam (dalam Rosmalita, 2011: 22) yang 

membagi jenis nilai pendidikan meliputi: (a) nilai-nilai moral, (b)nilai-nilai ilmiah, 

(c) nilai-nilai sosial, dan (d) nilai-nilai agama.  

Berdasarkan beberapa rangkuman teori di atas, penelitian ini hanya akan 

menganalisis tentang nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial yang terdapat dalam 

novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi. 

1. Nilai Pendidikan Agama (Religius) 

Pendidikan ketuhanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, 

bersyukur atas nikmat yang telah di anugerahkan-Nya.  



 19 

Menurut Khonstamm (dalam Tirtaraharja dan Sulo, 2005 : 23-24) berpendapat 

bahwa penanaman sikap dan kebiasaan dalam beragama dimulai sedini mungkin 

meskipun masih terbatas pada latihan kebiasaan (habit formation).   

Unsur-unsur religi menurut Koentjaningrat (dalam, Alfan 2013: 105-106) 

terdiri sebagai berikut.  

1. Emosi keagamaan ( religious emotion) adalah getaran jiwa yang pernah 

menghinggapi seorang manusia dalam hidupnya, walaupun getaran itu 

hanya berlangsung beberapa detik untuk kemudian menghilang.  

2. Sistem keyakinan dalam keagamaan, dapat berwujud pikiran dan gagasan 

manusia, yang menyangkut keyakinan dan konsepsi tentang sifat-sifat 

Tuhan.  

3. Upacara keagamaan atau ritus dapat berwujud aktivitas atau tindakan 

manusia dalam melaksanakan persembahan terhadap Tuhan, dewa – dewa, 

roh nenek moyang dan makhluk halus lainnya dalam upayanya untuk 

berkomuikasi dengan Tuhan atau penghuni dunia gaib lainnya.  

Tetapi untuk mengembangkan pengkajian lebih lanjut tentunya tidak dapat 

diserahkan kepada orang tua. Untuk itu pengkajian agama secara massal dapat 

dimanfaatkan, misalkan agama di sekolah. Hal itu bertujuan untuk 

mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama untuk umat beragama dan 

penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perasaan keagamaan 

ialah segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan.Atmusuwito 

(dalam Azhare, 2011 : 21)  
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Lubis (dalam Azhare, 2011 : 21) menegaskan bahwa agam yang paling 

mendasar ialah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan,superanatural zat Yang 

Maha Mutlak di luar kehidupan manusia mengandung tata peribadatan atau ritual 

yaitu tingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia dalm berhubungan dengan 

Tuhan.  

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini. 

Manusia diciptakan Tuhan agar bisa bertaqwa,bersyukur, taat, patuh dalam 

menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama 

masing-masing.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpukan bahwa nilai Ketuhanan atau 

Keagamaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. Semua makhluk hidup di dunia ini merupakan ciptaanya. Tuhan Yang Maha 

Kuasa menciptakan manusia di muka bumi ini agar bisa bertaqwa, taat menjalankan 

perintah dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan ajaran agama atau 

kepercyaan masing-masing.  

2. Nilai Pendidikan Moral  

Dari segi etimologis perkataan Moral berasal dari bahasa Latin yaitu 

“Mores”yang berasal dari suku data “Mos”. Mores berarti adat istiadat,kelakuan, 

tabiat,watak,akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan 

dalam bertingkah laku yang baik(Darmadi, 2009 : 50).Moral merupakan ajaran 

tentang baik buruknya pebuatan dan kelakuan.  
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Konsep moral atau etika diartikan sebagai kesusilaan yang berarti antara lain: 

norma, kaidah peraturan hidup, dan perintah. Tetapi kesusilaan dapat pula diartikan 

sebagai menyatakan keadaan batin terhadap peraturan hidup,sikap keadaban,sikap 

batin,perilaku, dan sopan santun  ( Suprihadi,dalam Atmaja, 1999 : 162).  

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang 

yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang 

ingin disampaikannya kepada pembaca (dalam Nurgiantoro, 2005 : 321). Moral 

merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan buruk (dalam 

Hasbullah, 2005 : 194). Nilai moral dalam cerita dimaksudkan sebagai suatu sarana 

yang berhubungan dengan ajaran moral yang bersifat praktis,yang dapat diambil 

dan ditafsirkan lewat cerita yang bersangkuta oleh pembaca. Chulsum dan Novia 

(dalam Wahyuni 1996 : 20) menyatakan nilai moral dalah ajaran tentang baik 

burruk mengenai akhlak,budi pekerti,ajaran,etika atau sopan santun,kebaikan 

terhadap sesame berani,disiplin dan sebagainya.  

Suprihadi dalam Antoni (2000 : 19) menyatakan konsep moral dapat juga 

diartikan sebagai kesusilaan yang berarti norma,kaidah peraturan hidup, dan 

peritah. Akan tetapi, kesusilaan juga dapat diartikan sebagai keadaan batin terhadap 

peraturan hidup,sikap,keadaan sikap batin,perilaku, dan sopan santun.  

3. Nilai Pendidikan Sosial  

Manusia adalah makhluk budaya dan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia 

hidup bersama, dalam arti manusia hidup dalam interaksi dan interpedensi 

sesamanya. Dalam kehidupan sosial inilah diperlukan nilai-nilai yang merupakan 
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intern dengan antar hubungan sosial,nilai-nilai sosial ini berkait dengan adanya rasa 

saling memahami,saling simpati, saling meghargai, saling menghormati, saling 

mencintai, bahkan juga watak manusiawi yang antipasti, salah paham dan saling 

membenci. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiada hubungan sosial 

Poerwadarminta (dalam Atmaja,1999:174) menyatakan konsep sosial dapat 

diartikan sebagai (1) segala sesuatu mengenai masyarakat; kemasyarkatan, dan (2) 

suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong dan sebagainya.  

Nurgiyantoro (dalam Wahyuni, 1996 : 20) menyatakan nilai sosial adalah 

perilaku-perilaku, sikap atau perbuatan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang 

berguna bagi orang lain atau sekelompok manusia yang direflesikan dalam berbagai 

bentuk.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematika untuk memecahkan 

masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan 

(dalam Pradopo, 2003:1). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-

angka. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur dan perilaku yang diamati. 

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.   

Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun persepsi alamiah sebuah objek 

secara utuh, (Moleong dalam Sulhan, 2011:37). Dalam hal ini, penelitian kualitatif 

dipergunakan untuk memperoleh deskripsi tentang aspek-aspek Wujud budaya 

Sasak yang tekandung dalam novel Merpati Kembar di Lombok sesuai dengan apa 

yang digambarkan pengarangnya.  

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Penelitian tidak akan bermakna tanpa adanya data. Untuk itu, data mempunyai 

peranan penting dalam sebuah penelitian. Penelitian sastra juga berbasis data, akan 

tetapi datanya berupa kata bukan angka atau numeralia data (Siswanto, 2004 dalam 

Sulistia, 2011). 
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Data penelitian ini adalah data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang 

berupa uraian cerita, ungkapan, pernyataan, kata-kata tertulis, dan perilaku yang 

diamati (Arikunto dalam Kuswarini, 2013: 38). Wujud data dalam penelitian ini 

berupa susunan bahasa,kata, kalimat atau paragraf yang terdapat pada novel 

Merpati Kembar di Lombok. 

3.2.2   Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Merpati Kembar karya Nuriadi 

sekaligus yang menjadi objek penelitian. Sumber data dapat dilihat dari identitas 

novel. 

a. Judul                        : Merpati Kembar 

b. Pengarang               : Nuriadi 

c. Penerbit                   : Arga Puji Press 

d. Kota terbit               : Lombok Barat  

e. Tahun terbit              : 2011 

f. Ukuran kertas           : 12 x 18 cm 

g. Jumlah halaman cerita  : 457 halaman 

h. Jumlah halaman buku :xii +270 halaman 

i. Jumlah bab                  : 25 bab 

j. No. ISBN                    : 978-979-1025-10-2 

k. Cetakan                        : 2010 

l. Desain sampul              : M Tahir 

m. Warna sampul              : kuning dan coklat   
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1   Metode Observasi 

Metode Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam 

pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. 

 Nawawi dan Martini (dalam http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/ 

pengertian-observasi-menurut-para-ahli/) mengungkapkan bahwa observasi adalah 

pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas unsur-unsur yang muncul dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. 

Selanjutnya, Aminuddin (dalam Nur‟aini, 2007 : 24 ) Metode observasi adalah 

metode yang dilakukan berupa pemahaman dan pengevaluasian data (kualitatif). 

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu novel Merpati Kembar di Lombok. 

Metode observasi dimaksudkan untuk mencari dan mengkaji data melalui teks 

sastra dengan mengandalkan kesadaran dan intuisi peneliti dengan melalui tahap-

tahap persepsi, interprestasi dan evaluasi. Proses ini peneliti lakukan secara 

berulang-ulang untuk menggali data yang relevan dengan masalah penelitian.  

Berikut langkah-langkah mengumpulkan data yang ditempuh dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Membaca novel yang dianalisis untuk memahami isinya, secara berulang-ulang 

dan cermat. Kata demi kata dan kalimat demi kalimat.  

2. Mencari data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada dalam novel 

tersebut.  

http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/
http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/
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3. Mengamati data yang telah diambil sesuai atau tidak dengan masalah yang akan 

dianalisis peneliti.  

3.2.2   Metode Baca Catat 

 Metode baca catat adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan  membaca seluruh isi novel secara berulang-ulang kemudian dicatat. 

Metode ini bertujuan untuk mencatat hal-hal penting yang berkenaan dengan objek 

kajian agar mempermudah proses pengolahan data dan menarik kesimpulan dari 

data yang telah diolah ( Saleh, 2011: 25 ).  

3.3 Instrumen Penelitian   

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 1630) instrument penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam 

penelitian ini, instrument yang digunakan seperti di bawah ini :   

Keterangan untuk masing-masing kolom sebagai berikut : 

1. No  :  Nomor urut kutipan. 

No Kutipan Hal 

Nilai 

Pendidikan 

Moral Sosial Agama  
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2. Kutipan  :  Kutipan, berisi mengenai perilaku tokoh yang diungkapkan 

melalui peneliti ataupun yang tersirat dalam cerita novel. 

3. Halaman : Berkaitan dengan nilai pendidikan yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini.   

4. Kolom Analisis : Sedangkan kolom nilai, berisi macam-macam nilai yang                                   

terdapat dalam novel sesuai dengan isi pembahasan yang 

diangkat dalam penelitian ini 

3.2.3  Metode Analisis Data   

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode 

deskriptif kualitatif, untuk itu yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif. Dalam hal ini peneliti menganalisis nilai-nilai yang terkandung 

dalam novel Merpati Kembar di Lombok diantaranya berupa nilai agama, moral 

dan sosial. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data deskriptif kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.  

 



 28 

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bias dilakukan daam bentuk uraian 

singkat, hubungan antar kategori. Milles dan Huberman ( 1984 ) menyatakan : yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan 

teks yang bersifat naratif, display data dapat juga grafik, matriks, dan jejaring kerja.  

3. Kesimpulan   

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.  

Kesimpulan dalam peneliti deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Temuan 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Untuk memperjelas proses analisis data 

dengan di lihat pada tahap – tahap berikut ini: 
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a.  Menganalisis wujud – wujud budaya Sasak pada novel Merpati Kembar di   

Lombok yang bertujuan untuk memahami novel. Setelah itu merangkum dan 

mencatat hal-hal yang dianggap penting dari novel Merpati Kembar di Lombok. 

b.   Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang relevan sehingga menjadi 

data yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat 

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomea 

untuk memaknai apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

c. Menginterpretasi data, yaitu menafsirkan data yang telah disususun dan 

dikumpulkan. 

d.  kemudian akan disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan data yang sesuai 

dengan objek penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Sinopsis Novel  

 Lale Ernawati dan Lale Erniwati adalah saudara kembar yang sama-sama kuliah 

di pulau Jawa. Walaupun kuliah ditempat yang berbeda mereka tetap saling 

menyemangati agar bisa sama-sama lulus wisuda sesuai waktu yang diharapkan. 

Saudara kembar yang berasal dari desa kecil nun jauh di Lombok ini memiliki 

karakter yang berbeda, Lale Erna yang dinobatkan sebagai kakak memiliki sifat 

yang bersahaja, sedikit pendiam dan introvert, sedangkan adiknya Lale Erni lebih 

periang, modis, dan ekstrovet. Dengan sifat yang berbeda, pandangan hidup mereka 

pun berbeda. Lale Erna yang lebih memfokuskan kuliahnya dan tidak terlalu 

mementingkan kehidupan pribadinya, lain dengan Lale Erni yang semakin 

mendekati tahun akhir kuliahnya justru sibuk pacaran dengan kekasihnya Hartono 

yang merupakan anak pejabat tinggi di Lombok.  

Di hari disetujuinya skripsi Lale Erna, Lale Erni justru melakukan kesalahan 

terbesar dalam hidupnya. Ia melakukan hubungan terlarang dengan Hartono di 

kosnya dan dilihat langsung oleh kakaknya, LaLe Erna. Atas inisiatif Lale Erna. 

Lale Erni dan Hartono memutuskan merarik bejangkep dan membawa Lale Erni ke 

rumahnya, dan Lale Erna yang akan memeberi tahu keluarganya di desa Sangkhil.  

Sebagai seorang bangsawan tinggi di desa Sangkhil, Mamik Marhaban ayah dari 

Lale Erna dan Lale Erni menggah ketika mendengar anaknya kawin lari dengan 
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orang yang bukan bangsawan seperti dirinya. Walau sempat kecewa dengan Lale 

Erna yang dianggap tidak menjaga adiknya dengan baik, Mamik Marhaban 

akhirnya setuju untuk tidak membelas Lale Erni dan menyetujui pernikahannya 

dnegan beberapa syarat. Setelah perayaan pernikahan Lale Erni dan Hartono 

lengkap dengan semua adat dan istiadatnya berlangsung meriah, hari 

membahagiakan Lale Erna yaitu hari wisudanya pun menjelang. Predikat sebagai 

wisudawan terbaik mampu membanggakan Mamik Marhaban ayahnya, walau tak 

diizinkan mengabdi pada almamaternya sebagai dosen sesuai dengan penawaran 

dari pihak kampusnya. Dengan sedikit kekecewaan Lale Erna kembali ke Lombok 

dan bersiap untuk memulai hidupnya sebagai guru honor di sebuah sekolah 

menengah pertama pimpinan pamannya.  

 Jodoh memang tak bisa diterka, sekolah menengah tempatnya mengajar, Lale 

Erna menemukan sosok lelaki yang mampu menawan hatinya. Suparman, guru 

agama yang pintar ngaser dan tokoh panutan masyarakat kampung Serandang yang 

seorang masyarakat biasa. Walaupun berasal dari kalangan masyarakat biasa, 

Suparman berani menerima tantangan dari Lale Erna yang tak menginginkan 

seorang kekasih tetapi seorang suami. Cinta memang bisa menjadi apa saja, kasta 

sosial yang terpaut jauh antara Lale Erna dan Suparman dapat dijembatani walau 

dengan onak dan duri di sepanjang jalannnya. Berawal dari kedatangan Suparman 

ke rumah Lale Erna diwaktu yang tidak tepat, Mamik Marhaban mulai melihat 

hubungan yang terjalin antara Lale Erna dan Suparman. Ego sebagai seorang 
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bangsawan tinggi membuatnya memandang rendah Suparman hanya guru SMP dan 

tidak terpandang.  

 Kekuatan cinta antara Lale Erna dan Suparman ditambah dengan keyakinan 

bahwa Tuhan memang menakdirkan mereka berjodoh membuat mereka mengambil 

keputusan untuk kawin lari. Melalui pamannya yang juga kepala sekolah tempat 

mereka berdua mengajar, Lale Erna menyampaikan bahwa ia menikah dengan 

Suparman. Ketika Mamik Marhaban mengetahui bahwa satu-satunya anak yang 

diharapkan bisa mempertahankan kemurnian darah birunya kawin lari, ia beanar-

benar sangat marah, ia bahkan menyatakan akan memelas Lale Erna sebelum 

akhirnya jatuh pingsan. 

 Perihatin dengan kondisi suaminya yang langsung ambruk, ibu Lale Erna 

ditemani beberapa orang mendatangi rumah Suparman. Dengan baik ia 

memberitahukan kondisi Mamik Marhaban pada Lale Erna dan berharap ia mau 

pulang dan meninggalkan Suparman. Akan tetapi Lale Erna yang sudah memiliki 

tekad yang kuat untuk memilih jodoh dan hidupnya sendiri tak mau kembali. Ia 

tetap akan menikah dengan Suparman. Ibunya kecewa dan menyerahkan semuanya 

kepada Mamik Marhaban yang akan datang sendiri mengambil paksa Lale Erna.  

 Khawatir dengan dampak keputusan Lale Erna, keluarga besar Suparman 

memutuskan untuk berjaga-jaga, dan memang benar. Jarak beberapa jam kemudian, 

tiga puluh pepadu yang diutus Mamik Marhaban datang dan akhirnya terjadilah 

perang tanding. Luka akibat sambetan keris diantara kedua belah pihak sudah 
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terjadi, beberapa orang sudah berlumuran darah, untunglah polisi dari polsek 

kecamatan yang diminta tolong oleh Suparman datang. Akhirnya semua masalah 

diselesaikan dengan cara damai, Lale Erna menitipkan sebuah surat tentang 

keyakinannya menikahi Suparman yang membuat Mamik Marhaban emosi dan 

tidak mau lagi mengakui Lale Erna adalah anaknya.  

 Setelah dibuangnya Lale Erna, keluarga Suparman akhirnya menikahkan 

keduanya tanpa menggunakan wali asli dan  menyelesaikan rangkaian adat 

dilingkungan kampung Serandang saja. Setelah menyelesaikan aturan agama dan 

adat, resmilah Lale Erna dan Suparman menjadi sepasang suami istri. Sejak 

keputusannya untuk membuang Lale Erna Mamik Marhaban sering sakit-sakitan. 

Kondisi tubuhnya semakin lemah, ditambah lagi dengan suasana hatinya yang tak 

berbahagia lagi. Kehilangan Lale Erna sebagai sumber kebahagiaannya 

membuatnya kehilangan pegangan hidup, belum lagi melihat anak keduanya, Lale 

Erni yang semakin lama semakin tak menghormatinya lagi. Ia lebih menurut pada 

suaminya daripada kepadanya. Hal ini semakin membuatnya terpuruk. Puncak 

kesedihannya yang berujung emosi membuat Lale Erni dan Hartono pergi dari 

rumahnya, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung setelah Hartono 

diminta pergi juga oleh orang tuanya.  

 Mamik Marhaban pingsan, kali ini sangat parah, akan tetapi kesadaran akan 

kebenaran telah memenuhi hatinya, menjelang saat-saat terakhir hidupnya, ia 

meminta kembali Lale Erna dan suaminya untuk kembali dengan sebuah simbol 

keris. Lale Erna diakui lagi sebagai anaknya dan Suparman sebagai menantunya. 
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Dan jauh dari kebahagiaan yang mulai melingkupi Mamik Marhaban dan lainnya, 

Lale Erni dan Hartono mulai menyadari kesalahannya dan bertekad memperbaiki 

hidup mereka.  

4.2 Wujud Budaya dalam novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi 

4.2.1 Wujud Ideal (Gagasan) 

  Dalam novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi menggambarkan 

beberapa  wujud ideal (gagasan) dari masyarakat Sasak yang sejak lama 

mengendalikan tindakan / tingkah laku dari masyarakat secara turun-temurun, 

sudah menjadi kebiasaan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Sasak. Adapun 

kutipan-kutipan dan penjelasan yang menunjukkan adanya wujud ideal (gagasan) 

budaya Sasak dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini akan dipaparkan di 

bawah ini. 

1. Awig-awig atau Hukum Adat 

Hukum adat adalah hukum masyarakat yang dibentuk atas dasar pertimbangan 

moralitas sosial (adat), dan secara turun-temurun mengikat gerak konfigurasi dan 

konstelasi sosial dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Hukum adat merupakan 

cermin dari cita-cita, kepercayaan dan prinsip moral. 

a. Aturan Pernikahan Pada Golongan Bangsawan  

Salah satu wujud ideal (gagasan) budaya Sasak yang terdapat dalam novel 

Merpati Kembar di Lombok ini yaitu aturan pernikahan pada golongan bangsawan 

suku Sasak. Pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai 
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dengan ketentuan hukum dan ajaran  agama. Setiap daerahnya biasanya memiliki 

aturan atau hukum adat tertentu yang mengatur tentang pernikahan di daerah 

masing-masing. Suku Sasak juga memiliki hukum adat dalam pernikahan. Dalam 

tradisi suku  Sasak seorang putri yang berasal dari golongan bangsawan harus 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tradisi suku Sasak golongan 

bangsawannya, seperti yang terdapat pada kutipan di bawah ini.  

“Anak tak tahu diri, Erni, Erni. Untang, tolong cari tahu siapa itu Hartono 

Purnomo? Kok berani-beraninya dia culik anakku yang masih sekolah. 

Apa dia tidak tahu, aku ini orang bangsawan… . (Nuriadi, 2010 : 42) 

 

Pada kutipan di atas, penulis menggambarkan budaya Sasak dalam hukum adat 

pernikahan terutama untuk kalangan para bangsawan di suku Sasak. Bagi seorang 

perempuan bangsawan, wajiblah hukumnya ia menikah dengan lelaki 

bangsawan. Seorang perempuan bangsawan tidak menikah dengan lelaki 

bangsawan, gelar kebangsawananya akan dibuang dan keturunannya tidak berhak 

menyandang gelar kebangsawanan. Berbeda jika  bangsawan laki-laki, boleh 

baginya untuk menikah dengan perempuan manapun yang dia sukai. Walaupun 

perempuan tersebut berasal dari golongan biasa maupun dari golongan bangsawan 

karena hal itu tidak berpengaruh kepada keturunannya dan keturunannya akan tetap 

menyandang gelar kebangsawanan.Itulah hukum adat dalam pernikahan suku Sasak 

yang dipegang teguh oleh Mamik Marhaban, Mamik yang berasal dari keluarga 

bangsawan tidak ingin putrinya yaitu Lale Erni menikah dengan orang yang berasal 

dari keluarga biasa.  
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Apalagi keluarganya adalah keluarga yang sangat terpandang di desa Sangkhil. 

Hal ini tampak dalam novel ketika Mamik  Marhaban marah besar saat mengetahui 

Lale Erni menikah dengan orang yang bukan golongan bangsawan seperti dirinya. 

Gelar kebangsawanannya seperti yang terdapat pada kutipan di atas.   

Dalam membentuk sebuah pernikahan. Golongan bangsawan tidak menyetujui 

pernikahan antar strata. Golongan bangsawan harus menikah dengan sesama 

bangsawan. Seorang bangsawan yang menikah dengan non bangsawan akan turun 

derajatnya. Bahkan untuk bangsawan wanita, dia harus rela kehilangan gelar 

sampai harus tersisih dari keluarga karena dibuang. Hal ini tampak dalam novel 

ketika Mamik Marhaban marah besar saat mengetahui Lale Erna menikah dengan 

Suparman pemuda kampung berkelas bawah bukan golongan bangsawan seperti 

dirinya.  

“Tidak! Erna sudah durhaka. Erna anak durhaka!” kemarahan Mamik 

Marhaban seketika itu meledak-ledak dengan suaranya yang keras sekali. 

Emosinya mendidih bagai air panas seratus derajat. “Kalau begitu, saya 

putuskan, karena ini yang Erna mau, saya buang Erna dari keluargaku. 

Dia bukan anakku lagi!”… .(Nuriadi, 2010 : 204) 

 

Pada kutipan novel di atas Mamik Marhaban sangat marah ketika mengetahui 

anaknya Lale Erna menikah dengan Suparman pemuda berkelas bawah. Cerminan 

sikap Mamik Marhaban ini mewakili sikap-sikap golongan bangsawan lain yang di 

dalam masyarakat Sasak yang lebih memilih membelas anaknya karena dianggap 

tidak sepadan bahkan membuang/tidak mengakui anaknya lagi.  

Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang bangsawan tidak menggunakan 

gelar kebangsawanannya. Hal itulah yang dilakukan oleh beberapa bangsawan yang 
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menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsawanan. Karena setiap bangsawan dahulu 

harus mempunyai ketentuan tertentu barulah seseorang dapat dikatakan sebagai 

seorang bangsawan. Begitu berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

seseorang yang memiliki gelar kebangsawanan, sehingga beberapa bangsawan 

tidak menggunakan gelar kebangsawanannya karena takut anak cucu mereka kelak 

tidak dapat bersikap layaknya bangsawan yang sesungguhnya dan dapat 

mencemarkan nama baik bangsawan itu sendiri. Namun ketika seorang bangsawan 

tidak menggunakan gelar kebangsawanannya, kelak dapat mengakibatkan masalah 

ketika keturunannya adalah seorang laki-laki dan akan menikahi seorang gadis dari 

golongan bangsawan beberapa syarat dan ketentuan dari pihak perempuan harus 

dilakukan agar pernikahan tetap berlangsung.   

“Anakku, bukan untuk dinikahkan oleh orang kaula bale. Haah pulang 

sana. Pulaaang….tunggu kami mengambil anakku….!!!” Teriak Mamik 

sambil mengusir pengemban adat itu…  . (Nuriadi, 2010 : 180-181). 

 

Pada kutipan diatas, penulis menggambarkan wujud budaya Sasak terhadap 

stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat suku Sasak terdapat 

beberapa perbedaan yang mencolok antara golongan bangsawan dan yang bukan 

bangsawan seperti perlakuan oleh Mamiq Marhaban terhadap Lale Erna dan Lale 

Erni pada kutipan di atas. Perlakuan itu didapatkan oleh Lale Erna dan Lale Erni 

dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini Lale Erna dan Lale Erni merupakan 

anak dari bangsawan yang sangat terpandang dikalangannya, karena sosok Mamik 

Marhaban yang sangat disegani layaknya para raja karena memiliki sawah yang 

berhektar-hektar dan sebagian besar masyarakat disekitar menjadi pekerja di lahan 
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miliknya sejak dahulu ketika nenek moyangnya menjadi penguasa di kampung 

Sangkhil, dan Mamik Marhaban juga pernah menjabat menjadi kepala desa, jadi 

sangatlah wajar jika keluarganya dikenal , disegani, bahkan ditakuti sampai 

keturunannya mendatang. Jadi tidak berlebihan jika Lale Erna dan Lale Erni 

merupakan dua putri dari Mamiq Marhaban yang berasal dari kampung Sangkhil 

yaitu tempat tinggal golongan para bangsawan, segala gerak gerik yang 

dilakukannya merupakan cerminan dari golongan bangsawan dan segala sesuatu 

yang dilakukannya selalu diawasi oleh saiq, bahkan oleh seluruh warga dikampung 

Sangkhil dan sekitarnya.  

b. Stratifikasi Sosial  

Dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini juga terdapat stratifkasi sosial yang 

akan digolongkan menjadi wujud ideal (gagasan). Stratifikasi sosial merupakan 

pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasar 

kekuasaan, hak-hak istimewa. Stratifikasi sosial sudah ada sejak zaman dahulu, hal 

ini terjadi karena di dalam setiap masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai yaitu: 

kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Suku Sasak yang 

mendiami pulau Lombok ini masih terbagi dalam beberapa lapisan sosial. Lapisan 

sosial tersebut didasarkan pada keturunan yang dihubungkan dengan susunan 

masyarakat pada zaman kerajaan suku Sasak pada masa lalu.  

Dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini, stratifikasi sosial dapat dikatakan 

menjadi tema dalam novel ini. Pembagian stratifikasi sosial (Cedin, dalam 

Jamilatun, 2010 : 44) yaitu:   
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1. Golongan Menak, golongan ini adalah golongan dari keturunan penguasa dari 

para raja, para bangsawan, dan pejabat desa. Gelar yang dipakai golongan 

Menak tersebut adalah raden, nune, untuk laki-laki dan dende untuk wanita. 

Gelar ini yang biasa digunakan yaitu”Lalu” untuk laki-laki dan”Lale”untuk 

perempuan. 

2. Golongan Jajar Karang (Kaulabale), golongan jajar karang adalah golongan 

masyarakat biasa atau orang-orang merdeka. Gelar yang dipakai golongan ini 

adalah loq untuk laki-laki dan le untuk perempuan.  

Penggambaran stratifikasi sosial tampak pada kutipan dalam Novel Merpati 

Kembar di Lombok di bawah ini.  

 

“Aku ini turunan raje beliq-beliq leq Gumi Sasak ni. Jadi jangan 

sampai mau apalagi berani menikahi anakku!” katanya berkali-kali sambil 

mengepak-kepak dadanya di halaman rumahnya,di tepi jalan.  

“Anakku, bukan untuk dinikahkan oleh orang kaula bale. Haah pulang 

sana. Pulaaang….tunggu kami mengambil anakku….!!!” Teriak Mamik 

sambil mengusir pengemban adat itu…  . (Nuriadi, 2010 : 180-181). 

 

Pada kutipan diatas, penulis menggambarkan wujud budaya Sasak terhadap 

stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat suku Sasak terdapat 

beberapa perbedaan yang mencolok antara golongan bangsawan dan yang bukan 

bangsawan seperti perlakuan oleh Mamik Marhaban terhadap Lale Erna dan Lale 

Erni pada kutipan di atas. Perlakuan itu didapatkan oleh Lale Erna dan Lale Erni 

dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini Lale Erna dan Lale Erni merupakan 

anak dari bangsawan yang sangat terpandang dikalangannya, karena sosok Mamik 

Marhaban yang sangat disegani layaknya para raja karena memiliki sawah yang 
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berhektar-hektar dan sebagian besar masyarakat disekitar menjadi pekerja di lahan 

miliknya sejak dahulu ketika nenek moyangnya menjadi penguasa di kampung 

Sangkhil, dan Mamik Marhaban juga pernah menjabat menjadi kepala desa, jadi 

sangatlah wajar jika keluarganya dikenal , disegani, bahkan ditakuti sampai 

keturunannya mendatang. Jadi tidak berlebihan jika Lale Erna dan Lale Erni 

merupakan dua putri dari Mamiq Marhaban yang berasal dari kampung Sangkhil 

yaitu tempat tinggal golongan para bangsawan, segala gerak gerik yang 

dilakukannya merupakan cerminan dari golongan bangsawan dan segala sesuatu 

yang dilakukannya selalu diawasi oleh saiq, bahkan oleh seluruh warga dikampung 

Sangkhil dan sekitarnya.  

Maka Lale Erna dan Lale Erni seperti yang telah digambarkan diatas sebelum 

melakukan suatu tindakan sekecil apapun harus dipertimbangkan secara matang 

dampak positif dan negatif bagi diri sendiri, keluarga dan golongan bangsawan 

yang melekat pada namanya. Jika melakukan kesalahan sedikit saja maka akan 

menjadi perbincangan seluruh masyarakat disekitarnya, dan hal itu akan 

mengakibatkan golongan bangsawan akan menanggung malu, terutama pada 

keluarganya sendiri.  

Pada novel Merpati Kembar di Lombok stratifikasi sosial juga tampak ketika 

Mamik Marhaban merasa sangat dipermalukan ketika anaknya dibawa kabur 

(kawin lari/merariq dalam suku Sasak). oleh seorang pemuda yang diketahui 

berasal dari golongan biasa, Mamik Marhaban dan keluarga besarnya merasa tidak 

sederajat dengan laki-laki yang membawa Lale Erni kabur. Kemarahan dari 



 41 

keluarga Mamik Marhaban sangat tampak mengetahui hal tersebut. Seperti yang 

terdapat pada kutipan  

Pagi hari Mamik tengah memberi petunjuk pada sejumlah orang yang dia 

panggil. Orang-orang pilihan dari beberapa kampung, yang sejak dia jadi 

kepala desa dulu sudah menjadi kaki tangannya. Dia tidak hanya meminta 

dicarikan informasi tentang keluarga Hartono.   

“Ingat, kalau seandainya Hartono itu orang Mataram asli, dan bukan 

seperti aku, bawa anakku pulang.” Kata Mamik Marhaban tegas. 

Dengan wajah memerah, sambil menahan marah… . (Nuriadi, 2010 : 

42-43). 

 

Pada kutipan tampak bahwa Mamik Marhaban sangat marah ketika mendengar 

anaknya menikah dengan orang di luar bangsawan. Ketidaksamaan status sosial 

Lale Erni dan Hartono membuat Mamik Marhaban menginginkan 

penjemputan Lale Erni (ngebelas). Akan tetapi perbedaan status sosial kadang 

tak berarti ketika berhadapan dengan kedudukan dan kekayaan. Hal ini menjadi 

salah satu faktor yang akhirnya membuat Mamik Marhaban tidak membelas 

pernikahan Lale Erni.  

  Bagi golongan bangsawan yang masih berpedoman teguh pada aturan yang ada 

pada kebangsawanan seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka stratifikasi sosial 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hidupnya. Karena itu adalah 

penentu untuk gelar golongan bangsawan yang kelak akan dimiliki oleh 

keturunannya, sehingga dalam menentukan keputusan apapun stratifikasi sosial 

menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan seperti yang telah dipaparkan 

diatas.  
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c. Sapaan   

Sapaan menurut KBBI yaitu kata atau frasa untuk saling merujuk dalam 

pembicaraan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan diantara pembicara itu. 

Jika seseorang tersebut berasal dari golongan bangsawan maka ia memiliki gelar 

yang berbeda dengan seseorang yang berasal dari golongan biasa, namun adapula 

beberapa sapaan yang sama antara keduanya. Hal ini biasanya disebut dengan 

sistem sapaan.  

Sistem sapaan dapat digolongkan ke dalam wujud ideal budaya Sasak karena ia 

bersifat tidak dapat difoto atau diraba, hal ini merupakan ciri dari wujud ideal 

(gagasan)  dalam budaya. Dalam novel Merpati Kembar di Lombok beberapa 

sapaan seperti pada kutipan-kutipan di bawah ini.  

Lalu Sukandar, pembayun atau juru bahasa yang paling menonjol di 

desa itu telah datang. Lalu Sukandar, meski terlihat kalah pengalaman, 

dia tampaknya tak mau kalah, mengimbangi tembang -tembang Lalu 

Nusub dari pihak laki-laki… . (Nuriadi, 2010 : 72-73). 

Pada kutipan di atas terdapat sapaan untuk seorang laki-laki yaitu Lalu. Sapaan 

ini biasa ditujukan untuk seorang laki-laki baik untuk anak-anak, pemuda yang 

belum atau sudah menikah namun belum memiliki seorang anak. Maka ia akan di 

sapa dengan sapaan lalu oleh semua penyapa  dari semua kalangan. Pada kutipan di 

bawah ini juga terdapat sapaan untuk laki-laki yang sudah memiliki anak.  

“Ingat Ni, kita jauh-jauh ke Yogya untuk belajar, untuk   kuliah. Mamik 

selalu bebase ke kita setiap kali beliau telpon supaya kita secepatnya 

menyelesaikan kuliah kita Dinda.” … . (Nuriadi, 2010 : 03) 
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Pada kutipan di atas terdapat sapaan yaitu Mamik,. Bentuk sapaan Mamik 

digunakan untuk menyapa pria yang lebih tua yang sudah mempunyai anak yang 

berasal dari golongan bangsawan. Jika bangsawan yang berasal dari golongan biasa 

atau bukan bangsawan maka, dia biasa dipanggil Amaq. Biasanya para penyapa 

akan menyapa dengan sapaan tersebut  ditambahkan dengan nama anak pertama 

seperti yang terdapat pada novel Merpati Kembar di Lombok ini yaitu Mamik + 

Erna (nama anak pertama). Sapaan selanjutnya pada novel Merpati Kembar di 

Lombok. Ini terdapat kutipan untuk laki-laki yang berasal dari golongan rakyat 

biasa.   

Memang Pak Mustrip bukan dari kalangan ningrat, ia orang biasa, 

tetapi karena ketokohannya sebagai senior di desa itu, perlakuan 

terhadapnya mengalahkan perlakuan jero-raden di desa itu… 

.(Nuriadi,2010;176). “Beliyan kaot, Amaq kuwur pun di jemput dari 

rumahnya dan segera memberi daya-upaya untuk menyadarkan Mamik 

Marhaban. Terang saja, dengan ilmu pengobatan yang mumpuni, Amaq 

Kuwur bisa menyadarkan, membangunkan Mamik Marhaban itu”… . 

(Nuriadi, 2010 : 238). 

 Sapaan yang terdapat pada kutipan ini yaitu Amaq rari. Sapaan ini biasanya 

digunakan oleh penyapa pria tua maupun muda dan wanita tua maupun muda untuk 

menyapa pria yang lebih muda dari orang tua penyapa yang masih bajang maupun 

yang sudah memiliki anak. Selanjutnya yaitu sapaan untuk seorang gadis seperti 

yang terdapat pada kutipan di bawah ini.   

Erna dan Erni dua gadis belia yang cantik yang sama- sama bergelar 

“Lale”di depan nama mereka masing – masing. Gelar “Lale “ adalah 

gelar bangsawan khas suku Sasak, di Lombok  Alasan mereka diberi gelar 

„Lale‟adalah gelar bangsawan khas suku Sasak, di Lombok. Alasan 

mereka di beri gelar „Lale‟daripada „Baiq‟di depan nama mereka adalah 
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karena prestise atau kebanggaan keluarga saja. Bahwa, bagi orang tua dan 

keluarga besarnya, gelar „Lale‟ dianggap lebih tinggi derajatnya daripada 

„Baiq‟.                                                                Erna dan Erni dua gadis 

belia yang cantik yang sama – sama bergelar “Lale”di depan nama 

mereka masing – masing. Gelar “Lale “ adalah gelar bangsawan khas 

suku Sasak, di Lombok… . (Nuriadi 2010 : 04).  

Pada kutipan di atas salah satu sapaan untuk seorang gadis yaitu Lale/Baiq. 

Sapaan ini biasa dilakukan oleh penyapa wanita muda maupun tua dan laki-laki 

muda maupun tua untuk menyapa seorang gadis. Sapaan Lale/Baiq hanya 

digunakan untuk menyapa seorang gadis yang berasal dari keturunan bangsawan. 

Jika dia adalah seorang gadis biasa maka gadis tersebut biasanya dipanggil ia. 

Selanjutnya sapaan yang terdapat pada kutipan novel Merpati Kembar di Lombok 

ini adalah tuan guru yang seperti pada kutipan di bawah ini.  

 

Para tamu agung desa Sangkhil dan dari desa-desa tetangga, sekecamatan 

Puji satu demi satu terlihat, berdatangan. Bupati, camat, beberapa kepala 

desa, jero-keliyang, dan seluruh jero raden, serta tuan guru diundang 

semua… . (Nuriadi, 2010 : 71)  

Sementara itu, di masjid ustad yang bernama Suparman itu terlihat aneh, 

dari segi penglihatan marbot, amaq Sahnan dan Kiai Khatam yang sedari 

tadi duduk berdua diluar, sambil sesekali menyaksikan Suasana kocak yang 

dibuat oleh Suparman… . (Nuriadi, 2010 : 112-113). 

 

Pada kutipan di atas terdapat sapaan untuk seorang tuan guru. Sebutan ini biasanya 

digunakan oleh masyarakat Sasak untuk memanggil seorang kiai yang sudah naik 

haji kemudian berdakwah atau menjadi penceramah di pengajian dan memiliki 

banyak jamaah.  

Dari pemaparan di atas  wujud ideal gagasan yang terdapat pada novel Merpati 

Kembar di Lombok ini yaitu adat pernikahan, stratifikasi sosial dan sistem sapaan. 
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Adat pernikahan berupa penentuan jodoh untuk anak perempuan golongan 

bangsawan. Stratifikasi sosial berupa perbedaan perlakuan antara nak seorang 

bangsawan dan orang biasa dan pernikahn yang harus sesame bangsawan untuk 

perempuan bangsawan. Sistem sapaan berupa sapaan untuk bangsawan ada Mamik, 

Lalu, dan Lale. Adapula sapaan umum yang digunakan oleh keduanya yaitu amaq 

rari, inaq rari, tuan guru, dan dedare.  

4.3 Wujud Aktivitas atau Tindakan Budaya Sasak dalam novel Merpati Kembar 

di Lombok Karya Nuriadi.  

4.3.1 Aktivitas (Tindakan) 

  Aktivitas atau tindakan yang ada dalm novel Merpati Kembar di Lombok ini 

merupakan wujud kebudayaan yang berupa suatu tindakan dalam masyarakat. 

Wujud kebudayaan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial yaitu tingkah laku 

yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi orang 

yang menduduki posisi tertentu di dalam masyarakat. Aktivitas atau tindakan dalam 

novel Merpati Kembar di Lombok ini akan dibahas berikut ini. Salah satu ciri yang 

sangat mendasar dari wujud ini yaitu dapat dilihat dan diraba. 

1. Gotong-Royong dalam Upacara-Upacara Adat  

Upacara adat yang paling nampak dalam novel Merpati Kembar di Lombok 

adalah upacara pernikahan. Dalam sebuah pernikahan tidak hanya keluarga 

mempelai saja yang terlibat, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Aktivitas berpola yang sangat terlihat dalam upacara pernikahan ini tergambar pada 
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acara merangkat, merangkat sendiri merupakan rangkaian adat kedua dari 

upacara upacara pernikahan adat Sasak.    

  Inak Suparman dihubungi segera. Pun, kedua  paman Suparman, Tuak 

Marip (panggilan dari Ma‟arif) dan Tuak Acim(panggilan dari Muhasim) 

dihubungi pula untuk segera datang, disamping itu untuk berjaga-jaga, 

juga untuk mempersiapkan prosesi adat pertama pernikahan setelah 

menculik (ebait) yaitu merangkat… . (Nuriadi, 2010 : 174).   

 

 Pada saat merangkat, muda mudi di wilayah terdekat dari rumah calon mempelai pria 

datang dengan meramaikan acara sambil membawa rokok, ayam, telur, gula kopi, 

teh, dan lain-lain untuk sama-sama membalas jasa atau juga menanam jasa kepada 

kedua calon pengantin. Menanam jasa artinya memberikan kepada kedua calon 

pengantin, sebab dikala nanti mereka pasti akan kawin akan dibalas juga dengan 

seperti itu, akan tetapi tidak tercatat sebagai hutang. Kalau terjadi tidak diberikan 

tidak menjadi permasalahan. Membalas jasa artinya membalas kebaikan calon 

pengantin bahwa pada saat belum kawin pernah membantunya, (pertolongan jasa 

dibalas dengan jasa disebut Besiruan) tidak hanya muda mudi yang meramaikan 

acara, ibu-ibu juga datang dengan membawa beras daam acara merangkat tersebut.   

 Tahap lain yang bisa dikategorikan ebagai aktivitas atau tindakan dalam upacara 

pernikahan adat Sasak adalah nyongkolan. Ketika pasangan pengantin di arak 

menuju rumah mempelai wanita dengan diiringi gendang beleq, iringan masa yang 

mengenakan pakaian adat biasanya terdiri dari kalangan muda-mudi, walaupun 

tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh orang-orang yang sudah menikah. Istilah 

menanam jasa atau membalas jasa  juga berlaku disini.  
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Berbeda dengan zaman dulu, orang-orang yang mengiringi pengantin semuanya 

mengenakan pakaian adat, pada zaman sekarang hanya puluhan orang saja yang 

mengenakan pakaian adat. Sisanya menegenakan pakaian biasa selayaknya pakaian 

sehari-hari.  

Dalam novel Merpati Kembar di Lombok, penggambaran-penggambaran 

kegiatan gotong-royong tersebut diwakili oleh istilah-istilah yang digunakan, 

seperti merangkat, nyongkolan, dan sebagainya. Setelah didefinisikan barulah 

terlihat suasana gotong-royong yang dimaksud karena menjadi aktivitas dalam 

acara tersebut. Wujud aktivitas atau tindakan yang terlihat dalam upacara 

pernikahan yang ini tergambar pada kutipan di bawah ini  

Acara pernikahan paling akbar tahun ini. Lima belas menit kemudian 

kedua pengantin itu pun datang dengan mobil yang berhiasakan janur dan 

bunga melati. Puluhan mobil beriringan termasuk sekaha tetabuhan 

gendang beliq cilokaq, dan kecimol kearah selatan pulau Lombok, 

tepatnya menuju desa Sangkhil… . (Nuriadi, 2010 : 70). 

Pada kutipan di atas, penulis menggambarkan suasana di tanah Sasak yang 

ramai ketika diadakannya pernikahan seorang anak bangsawan terkenal dan kaya. 

Seseorang yang berasal dari golongan bangsawan di tanah Sasak biasanya 

mengadakan hiburan rakyat sebelum dilaksanakan acara inti dalam pernikahan 

yaitu akad nikah yang dilangsungkan oleh anak-anak mereka (calon pengantin). 

Terlebih lagi jika yang menikah adalah seorang anak bangsawan yang sangat kaya 

dan terkenal seperti yang terdapat pada novel Merpati Kembar di Lombok ini, yang 

akan melangsungkan pernikahan yaitu anak dari seorang tuan guru yang memiliki 

banyak jamaah dan terkenal. Sangatlah wajar jika berbagai hiburan disuguhkan 
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untuk memeriahkan acara pernikahan anaknya. Hiburan itu biasanya 

diperuntukan untuk masyarakat sekitar agar mereka mengetahui bahwa aka nada 

upacara pernikahan yang berlangsung dalam keluarga mereka. Hiburan yang 

diadakan pun biasanya hiburan khas Sasak, karena masyarakat Sasak sangat senang 

menonton hiburan tradisonal  seperti yang terrdapat pada kutipan diatas. Ada juga 

beberapa orang bangsawan biasanya melakukan hal ini untuk menyombongkan apa 

yang di milikinya, kepada khayalak ramai.  

Selanjutnya kutipan yang dapat dikategorikan sebagai wujud aktivitas atau 

tindakan dalam upacara pernikahan yaitu ketika prosesi nyongkolan. Seperti yang 

terdapat pada kutipan di bawah ini.  

Satu kilo meter dari tempat acara itu, rombongan pengantin, rombongan 

nyongkolan, sedang menunggu.  

Tarian demi tarian Sasak dipertunjukkan dari masing-masing gendang 

beleq dari dua belah pihak. Mereka saling unjuk kebolehan semua demi 

memeperoleh pengaruh, perhatian dari penonton… . (Nuriadi, 2010 : 72-

73). 

 

Pada kutipan ini terdapat wujud aktivitas atau tindakan dalam novel Merpati 

Kembar di Lombok ini yaitu nyongkolan. Nyongkolan yaitu ketika pasangan 

pengantin diarak menuju rumah mempelai wanita biasanya diiringi oleh gendang 

beleq, iringan masa yang ikut pada proses nyongkolan ini biasanya muda-mudi 

yang menggunakan pakaian adat, namun tidak jarang juga ditemukan yang ikut 

iringan ini adalah orang-orang yang sudah menikah. Berbeda dengan zaman dahulu, 

orang-orang uang mengiringi pengantin semuanya menggunakan pakaian adat, 
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namun sekarang ketika proses nyongkolan dilakasanakan hanya sebagian yang 

menggunakan  pakaian adat, sisanya menggunakan pakaian biasa.   

a. Kawin Lari  

  Wujud aktivitas atau tindakan selanjutnya yang terdapat pada novel Merpati 

Kembar di Lombok ini adalah kawin lari (merariq dalam istilah suku Sasak). 

Merariq menjadi tema dalam novel ini, dalam budaya suku Sasak. kawin lari 

biasanya dilakukan oleh sebagian besar pasangan yang tidak mendapatkan restu 

dari keluarga besar perempuan, sehingga pihak laki-laki memutuskan untuk 

membawa kabur perempuan tersebut untuk dinikahi dengan ketentuan adat yang 

berlaku. Hal ini tampak pada kutipan di bawah ini.  

   Jarum jam sudah menunjukkan angka setengah dua belas, ketika dua 

sejoli, Erna dan Suparman sampai disebuah kampung kecil, tiga kilometer 

dari pusat desa Sangkhil. Dan dua kilo dari kampung Serandang. 

Kampung itu bernama kampung Gile Gesaq. Suparman membawa calon 

istrinya kesana disamping karena ada keluarganya, yaitu adik perempuan 

ayahnya yang nomor tiga menikah disana… . (Nuriadi, 2010 : 173). 

 

Pada kutipan diatas tampak bahwa Suparman yaitu pemuda idaman Lale Erna 

yang menjadi tokoh dalam novel ini mengajak Lale Erna kekasihnya untuk 

kawin lari, dalam suku Sasak hal tersebut biasa di sebut dengan istilah 

merariq. Kawin lari nekat dilakukan Suparman karena cintanya yang begitu besar 

kepada kekasihnya Lale Erna tidak mungkin akan mendapatkan restu dari keluarga 

besar terutama Mamiknya. Sehingga tidak ada jalan lain lagi yang dapat dilakukan 

oleh Suparman untuk bisa mendapatkan kekasihnya itu kecuali kawin lari / merariq. 

Dalam tradisi kawin lari (merariq) di suku Sasak sebenarnya dilakukan dengan 
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mengambil atau meminta (embait) secar baik-baik gadis tersebut kepada keluarga. 

Namun kenyataanya embait hanya berlaku  jika pasangan tersebu tmendapatkan 

restu dari salah satu keluarga, maka berbagai cara akan dilakukan untuk merariq, 

termasuk dengan mencuri (memaling) gadis tersebut. Memaling juga bisa diketahui 

oleh keluarga sang gadis sebelumnya, bisa juga tidak. Namun dalam novel Merpati 

Kembar di Lombok ini memaling dilakukan secara sembunyi karena tidak 

mendapatkan restu dari keluarga sang gadis. Waktu memaling (mencuri) biasanya 

dilakukan pada malam hari, laki-laki harus cermat membaca situasi di rumah sang 

perempuan agar proses memaling berhasil.  

  Setelah berhasil memaling dilakukan, biasanya perempuan yang dicuri tidak 

langsung dibawa ke rumah laki-laki yang memaling, namun perempuan terlebih 

dahulu disembunyikan di tempat orang lain, untuk menunggu kesepakatan antara 

kedua keluarga seperti yang terdapat pada kutipan di bawah ini.   

Kampung itu bernama kampung Gile Gesaq. Suparman membawa calon 

istrinya kesana disamping karena ada keluarganya, yaitu adik perempuan 

ayahnyayang nomor tiga menikah disana.  

“Pak Haji, tampaknya kita harus bawa kedua pengantin ini 

kerumah, di Serandang,”sapa Tuak Marip,yang memang secara urut – 

urutan keluarga, dia memang paling tua dan bertanggung jawab… . 

(Nuriadi, 2010 : 177). 

Pada kutipan di atas penulis menjelaskan bahwa setelah terjadi kesepakatan 

antara pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, barulah 

pengantin perempuan dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin laki-laki 

seperti yang akan dilakukan oleh orang tua Suparman pada kutipan.  
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b.  Memisahkan Calon Pengantin yang Tidak Disetujui   

Memisahkan calon pengantin yang tidak disetujui sebagian besar dilakukan oleh 

orang tua yang tidak menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang telah 

membawanya lari untuk melakukan pernikahan. Sebagian besar golongan 

bangsawan biasanya tidak menyetujui pernikahan antar strata. Terlebih lagi jika dia 

anak permpuan dari golongan bangsawan maka, jika dia menikah antar strata maka 

gelar kebangsawanannya yang ada pada keluarganya akan dihapus.  

Dalam novel Merpati Kembar di Lombok ini memisahkan calon pengantin yang 

dilakukan oleh Maik Marhaban karena tidak menyetujui hubungan anaknya yaitu 

Lale Erna dengan Suparman. Hal ini terjadi karena Mamik Marhaban begitu 

mengagungkan gelar kebangsawanan yang di milikinya. Dia tidak menginginkan 

anaknya menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarga besarnya. Hal 

ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini.  

“Aku ini turunan raja beliq – beliq leq Gumi Sasak ni. Jadi jangan 

sampai mau apalagi berani menikahi anakku!”katanya berkali – kali 

sambil mengepak – kepak dadanya di halaman rumahnya di tepi jalan… . 

(Nuriadi, 2010 : 180). 

Pada kutipan diatas tampak kemarahan Mamik Marhaban ketika Lale Erna 

dibawa lari oleh Suparman. Mamik Marhaban tidak ingin martabat keluarga jatuh 

hanya karena pernikahan akan dilaksanakan oleh Lale Erna dengan laki-laki yang 

tidak sederajat denganya. Mamik Marhaban  rela melakukan apapun untuk 

menjemput Lale Erna dan membawanya kembali pulang kerumah.  
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Dari paparan di atas maka wujud aktivitas atau tindakan yang terdapat dalam 

novel Merpati Kembar di Lombok ini yaitu gotong royong pada proses pernikahan, 

merariq (kawin lari) dan memisahkan calon pengantin ketika akan menikah. 

Gotong royong pada proses pernikahan berupa diadakannya acara hiburan untuk 

masyarakat sekitar yang akan membantu pada upacara pernikahan atau nyongkolan. 

Merariq atau kawin lari berupa memaling (mencuri) perempuan yang akan dinikahi, 

menyembunyikan gadis yang sudah diambil di rumah keluarga atau penjemputan 

kedua calon pengantin dari tempat persembunyian. Memisahkan calon pengantin 

yang tidak disetujui berupa tidak adanya pemebritahuan kepada pihak perempuan 

pada poses memaling sehingga pemisahan dilakukan, mengumpulkan keluarga 

untuk mecari gadis yang telah dibawa lari, menjemput gadis yang dibawa lari 

dengan berbagai cara.  

4.3.2 Artefak (Karya)  

 Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, 

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-

hal yang dapat diraba, dilihat, dan di dokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara 

ketiga wujud kebudayaaan. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan 

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat dan sistemnya 

konkretd alam novel Merpati Kembar di Lombok hal-hal digolongkan menjadi wujud 

kebudayaan artefak antara lain:   
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1. Pakaian Adat  

Pemakaian busana adat dilakukan untuk kegiatan yang berkenaan dengan adat 

dengan tata cara yang beradat. Busana adat berbeda dengan pakaian kesenian yang 

boleh memakai “sumping”, berkacamata hitam, menggunakan pernik-pernik yang 

menyala keemasan. Dalam ketentuan dalam seminar dan lokakarya pakaian adat 

Sasak yang dihadiri oleh para budayawan dan masyarakat adat, telah disepakati 

pedoman dasar busana adat Sasak, jenis dan maknanya :  

A. Busana Adat Sasak Laki-laki 

a. Capuq/ Sapuk (batik, palung, songket). Sapuk merupakan mahkota bagi 

pemakainya sebagai tanda kejantanan serta menjaga pemikiran dari hal-hal 

yang kotor dan sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan yang maha esa. 

Jenis dan cara penggunaan sapuq pada pakaian adat Sasak tidak dibenarkan 

meniru cara penggunaan sapuq untuk ritual agama lain. Seperti kutipan di 

bawah ini.   

Hartono memakai sapuq, baju godek nunkiq, selewoq (kain jariq), 

songket, keris dan sebagainya… . ( Nuriadi, 2010 : 68) 

b. Baju Pegon (beskap) pegon merupakan busana pengaruh dari Jawa merupakan 

adaptasi jas eropa sebagai lambang keanggunan dan kesopanan. Modifikasi 

dilakukan bagian belakang pegon agak terbuka untuk memudahkan 

penggunaan keris. Bahan yang digunakan sebaiknya warna polos tidak dibuat 

berenda-renda sebagaimana pakaian kesenian.  
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c. Leang / dodot / tampet (kain songket). Kain songket ini merupakan kain tenun 

khas Sasak yang biasanya memiliki motif-motif tertentu. Motif kain songket 

dengan motif subahnale, keker, bintang empet dan lain-lain bermakna 

semangat dalam berkarya pengabdian kepada masyarakat. Seperti kutipan di 

bawah ini.  

Hartono memakai sapuq, baju godek nunkiq, selewoq (kain jariq), 

songket, keris dan sebagainya… . ( Nuriadi, 2010 : 68) 

d. Kain dalam dengan wiron / cute, bahannya dari batik Jawa dengan motif tulang 

nangka atau kain pelung hitam. Dapat juga digunakan pakaian tenun dengan 

motif tapo kemalo dan songket dengan motif serat penginang. Hindari 

penggunaan kain putih polos dan merah. Wiron / Cute yang ujungnya sampai 

dengan mata kaki lurus ke bumi bermaknakan sikap tawaduk rendah hati.  

e. Keris ,penggunaan keris disisipkan pada bagian belakang jika bentuknya besar 

dan bisa juga disisispkan pada bagian depan jika agak kecil. Dalam aturan 

penggunaa keris sebagai lambang adat muka keris (lambe/gading) harus 

menghadap ke depan, jika berbalik bermakna siap berprang atau siaga. Keris 

bermakna kesatriaan, keberanian dalam mempertahankan martabat. 

Belakangan ini karena keris agak langka maka diperbolehkan juga 

menyelipkan pemaja (pisau kecil tajam untuk meraut).    Seperti kutipan di 

bawah ini.  

“Keluarga Hartono, yang lengkap dengan pakaian blankon dan pernak-

pernik asesoris kebesaran termasuk keris”… . (Nuriadi, 2010 : 67) 
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Hartono memakai sapuq, baju godek nunkiq, selewoq (kain jariq), 

songket, keris dan sebagainya… . ( Nuriadi, 2010 : 68) 

f. Selendang Umbak (khusus untuk pemangku adat). Umbak adalah sabuk 

gedongan yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga Sasak. warna kain 

umbak putih merah dan hitam dengan panjang sampai dengan empat meter. 

Dihujung benang digantungkan uang cina (kepeng tepong). Umbak sebagai 

pakaian adat hanya digunakan oleh para pemangku adat, pengayom 

masyarakat. Umbak untuk busana sebagai lambang kasih sayang dan 

kebijakan.  

B. Busana Adat Perempuan dan maknanya:  

a. Pangkak : Mahkota pada wanita berupa hiasan emas berbetuk bunga-bunga 

yang disusun sedemikian rupa disela-sela konde.  

b. Tangkong (kebaya, lambung) : Pakaian sebagai lambang keanggunan dapat 

berupa pakaian kebaya dari bahan dengan warna cerah atau gelap dari jeni 

kain beludru atau brokat. Dihindari penggunaan model yang memperlihatkan 

belahan dada dan transparan. Seperti kutipan di bawah ini.  

Sementara warga wanita, khusunya ibu-ibu , rata-rata memakai pakaian 

khas busana Sasak, yakni lambung berikut dengan bendang, kain sarung 

khusus wanita biasanya hasil tenunan sendiri… .(Nuriadi, 2010 : 214) 

c. Tongkak : Ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi 

pinggang sebagai lambang kesubura dan pengabdian.  
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d. Lempot : Berupa selendang / kain tenun panjang bercorak khas yang 

disampirkan di pundak kiri. Sebagai lambang kasih sayang. Seperti kutipan 

di bawah ini.  

Erni memakai kebaya warnanya sama dengan suaminya. Pakai sanggul, 

payas, selendang dengan terusan batik, dan seterusnya… . ( Nuriadi, 

2010 : 68) 

e. Kereng : Berupa kain tenun kain songket yang dililitkan dari pinggang 

sampai mata kaki sebagai lambang kesopanan, dan kesopanan.   

Dengan pakaian adat Sasak: memakai sapuq, selewoq, kereng, 

songket, dan sebagainya datang mendekati kerumunan orang-orang di 

luar pintu gerbang rumah Mamik… . ( Nuriadi,2010 : 181) 

f. Asesoris : Gendit / Pending berupa rantai perak yang dilingkarkan sebagai 

ikat pinggang, Onggar-onggar (hiasan berupa bunga-bungaemas yang 

diselipkan pada konde) jiwang / tindik (anting-anting), Suku /talen/ ketip 

(uang emas atau perak yang dibuat bros) kalung dan lain-lain.    

“Keluarga Hartono, yang lengkap dengan pakaian blankon dan pernak-

pernik asesoris kebesaran termasuk keris”… . (Nuriadi, 2010 : 67) 

2. Kesenian Tradisional Gendang Beleq   

 Kesenian Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisionl yang 

cukup terkenal di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam perkembangannya, 

kesenian ini masih terus dilestarikan dan dikembangkan oleh beberapa kelompok 

yang ada. Gendang Beleq ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti 
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pernikahan, khitanan, acara adat, penyambutan tamu besar, festival budaya dan 

beberapa acara besar lainnya. 

Alat-alat yang digunakan sebagai berikut :  

1. Gendang, berbentuksilinder dengan lubang yang besar ditengahnya, terbuat 

dari kayu dan di tutup oleh kulit sapiatau kamning yang telah disamak. 

Gendang ini dimainkan oleh dua orang sekaha dan gendang ini merupakan 

alat yang paling utama dalam permainan gendang beleq.  

2. Terumpang, berbentuk mangkuk besar yang salah satu sisinya ada terdapat 

budaran kecil yang berupa benjolan. Terumpang terbuat dari kuningan dan 

dimainkan oleh satu orang sekaha dengan cara dipukul oleh dua tangan.  

3. Gong, berbetuk bundaran yang ditengahnya terdapat sebuah bundaran lagi 

dan tepat dibundaran tersebut jika dipukul akan menghasilkan suara yang 

mendengung. Gong ini dibawa oleh dua orang yaitu satu sebagai pemukul 

dan yang satu sebagai pemikul karena gong ini lumayan berat. Di dalam 

permainan gendang beleq terdapat dua gong sehigga personil gong berjumlah 

4 orang. Gong terbuat dari kuningan.  

4. Kenceng, berbetuk seperti piringan kecil yang mempunyai pegangan.kenceng 

ini terdiri dari dua pasang, masing-masing orang memegang sepasang. 

Sedang kenceng dimainkan oleh 14 orang sukaha dan dimainkan dengan cara 

ditepuk.  

5. Suling, dibuat dari bambu dan diberi lubang agar menghasilkan bunyi yang 

merdu. Suling dimainkan oleh seorang sukaha dengan cara ditiup.  
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6. Oncer, berbentuk seperti gong tapi dimainkan oleh satu orang. Terbuat dari 

kuningan atau tembaga dan dimainkan dengan cara dipukul.  

7. Pencek, berbentuk seperti kenceng tetapi bentuknya kecil-kecil dan 

diletakkan pada sebuah papan yang digantung di leher. Jumlah pencek pada 

papan tersebut maksimal 8 buah dan dimainkan dengan cara ditepuk oleh 

orang sukaha.  

3. Tahapan-Tahapan dalam Upacara Pernikahan 

Upacara pernikahan adat Sasak, memiliki banyak tahapan, dalam tiap 

tahapan terdapat hasil dari wujud gagasan dan aktivitas. Adapun tahap-tahap dalam 

upacara pernikahan adat Sasak sebagai berikut: 

a. Merarik  

Merariq dalam adat Sasak tampak seperti kawin lari, sang dedare 

dilarikan oleh terune secara diam-diam sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 

Menurut Haji Lalu Wacana, Sekertaris Majelis Krama Adat Sasak merariq adalah 

mengambil (bahasa Sasaknya embait) bukan melarikan atau mencuri (memaling). 

Proses embait ini tata caranya ditentukan oleh adat. Dilaksanakan pada malam hari, 

dengan cara tertentu sesuai dengan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan 

(http://katcenter.info /detail _artikel.php?id_ar=66). 

Bagi dua orang yang sepakat merariq, bisa telah diketahui oleh orang tua 

perempuan sebelumnya, bisa juga tidak. Merariq terwujud dengan kesepakatan 

waktu mbait (waktu mengambil perempuan dari rumah orang tuanya). Waktu mbait 

juga ditentukan dengan adat, yakni antara waktu Maghrib  dan Isya, tidak 

http://katcenter.info/
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sembarang waktu. Waktu ini di nilai sebagai waktu yang paling baik untuk mbait. 

Bagi mereka yang merariq tanpa pesetujuan orang tua, maka waktu mbait pun 

menjadi tantangan tersendiri bagi calon mempelai terutama pihak laki-laki. Karena 

itulah, ketika seorang gadis yang tampaknya telah serius berkenalan dengan 

seorang laki-laki atau bahkan tidak sama sekali, ia tidak ada di rumah pada waktu 

usai Maghrib dan di luar kegiatan yang diketahui, maka orang tua sudah tahu 

anaknya telah lari untuk merariq. Perempua harus pandai – pandai mengalihkan 

perhatian keluarga dan keluarga di rumah itu agar ia bisa dengan mudah keluar di 

waktu yang telah disepakati bersama laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini  

 

Hartono harus memberitahu orang tuanya segera untuk menikah. Harus 

berani membawa Erni pulang ke rumahnya di Mataram untuk merariq 

bejangkep dengan membawa lari Erni ke rumahnya… . (Nuriadi, 2010 : 

25)  

“Selamat jalan. Onyak-onyak tanm jauq diri‟m. Uwahnm taq eaq 

merariq nani, aring… . (Nuriadi, 2010 : 26) 

 

Demikian pula dengan pihak laki-laki yang biasanya membawa rombongan untuk 

mencuri sang gadis. Bagaimana tidak, rombongan pihak laki-laki harus pandai 

membaca situasi rumah perempuan agar dengan aman bisa menjemput calon pe 

ngantin perempuan. Sama juga dengan midang, mbait juga punya tata cara dan 

aturan adat serta menjunjung nilai kesopanan. Saat mbait, dalam rombongan laki-

laki, ada sekelommpok perempuan yang sudah dewasa bertugas menjemput 

perempuan dari dalam rumah atau pun halaman rumahnya. Yang menjemput, harus 

dewasa dan telah menikah tidak boleh yang belum menikah. Laki-laki dan 
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rombongan lainnya berjaga-jaga di luar halaman rumah. Setelah calon pengantin 

perempuan berhasil dibawa, maka tidak diperbolehkan membawanya ke rumah laki-

laki calon pengantin. Melainkan dibawa ke rumah keluarga atau kerabat atau kawan 

dari calon pengantin laki-laki. Di sanalah perempuan ini dititipkan sabil menanti 

proses berikutnya yakni menanti kesepakatan antara dua keluarga, baik keluarga 

perempuan maupun laki-laki.  

b. Merangkat  

Merangkat yaitu suatu acara makan berdua sebagian awal dari sebuah proses 

perkawinan, acara merangkat ini, dilakukan pada malam pertama calon pengantin 

perempuan datang di gubug atau di kampung calon pengantin laki – laki. Pada 

malam itulah kedua calon pengantin makan bersama (makan berdua) dan ditemani 

oleh satu orang perempuan tua atau salah seorang keluarga dekat dari calon 

pengantin laki – laki. Dikatakan merangkat karena makanan yang disajikan dengan 

menggunakan satu buah wadah yang berisi satu butir telur ayam kampung, satu 

piring nasi, satu ekor ayam bakar panggangan lengkap dengan bumbunya. Pada saat 

makan kedua calon pengantin, mereka duduk berhadapan dan calon pengantin laki-

laki sebaiknya bercerita tentang situasi keluarga, keadaan kampungnya, keadaan 

masyarakat kampungnya dan lain-lain, artinya supaya calon pengantin wanita 

mengetahuinya untuk menjaga ketersinggungan dirinya. Seperti pada kutipan di 

bawah ini  

Inak Suparman dihubungi segera. Pun, kedua paman Suparman, Tuak 

Marip (panggilan dari Ma‟arif) dan Tuak Acim (panggilan dari Muhasim) 

dihubungi pula untuk jaga-jaga, juga untuk mempersiapkan prosesi adat 
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pertama pernikahan setelah menculik (ebait) yaitu merangkat… . 

(Nuriadi, 2010 : 174) 

 

Pada malam datang calon pengantin ini, kaum muda mudi juga datang 

meramaikan acara serta menyaksikan calon pengantin wanita sambil membawa 

rokok, ayam, telur, gula, kopi, teh dan lain-lain untuk sama-sama membalas jasa 

atau juga menanam jasa kepada kedua calon pengantin. Menanam jasa artinya 

memberikan kepada kedua calon pengantin, sebab dikala nanti mereka pasti akan 

kawin akan dibalas juga dengan seperti itu, akan tetapi tidak tercatat sebagai 

hutang. Kalau terjadi tidak diberikan tidak menjadi permasalahan. Membalas jasa 

artinya membalas kebaikan calon pengantin bahwa pada saat belum kawin pernah 

membantunya, (pertolongan jasa dibalas jasa dengan jasa disebut Besiruan). Pada 

malam itu juga semua pemuda pemudi ikut makan bersama – sama sambil 

membuat pinje – panje (teka – teki) yang sifatnya humoris.   

c. Sejati   

Sejati artinya sungguh atau sesungguhnya. Sejati merupakan proses informasi 

yang ditujukan kepada pemerintah desa (desa asal calon pengantin perempuan) 

untuk memberitahukan keepada kepala desa (Pamong Krame) kemudian 

dilanjutkan informasi tersebut kepala dusun atau keliang (pengemban krame). Isi 

informasi (sejati) yang diucapkan di kepala desa yaitu:”ada salah seorang warga 

desa ini yang bernama Ayu anaknya Bpk. Rahman berasal dari dusun Memelaq, 

bahwa Ayu (warga desa) telah meninggalkan desa ini sudah 3 hari yang lalu dengan 

tujuan kawin dengan warga dari desa Langko. Isi informasi (sejati) yang diucapkan 
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di kepala Dusun (Keliang) yaitu:”ada salah seorang warga Dusun ini yang bernama 

Ayu anaknya Bpk. Rahman berasal dari dusun ini, bahwa Ayu telah meninggalkan 

desa ini sudah 3 hari yang lalu dengan tujuan kawin dengan warga dari desa 

Langko, dusun Mareje. Sejati dapat dilakukan setelah 3 atau selambatnya 5 hari 

setelah keluar dari desa atau setelah diambil oleh calon suaminya. Dalam 

pelaksanaan sejati boleh berhubungan dengan pemerintah desa saja, kalau terjadi 

antar kecamatan maka dapat berhubungan dengan kepala desa dan kepala dusun 

(keliang), akan tetapi kalau terjadi satu desa tapi lain keliang maka pelaksanaan 

sejati dapat menghubungi keliang, namun kalau terjadi satu dusun maka sejati dapat 

dilakukan sebagai permakluman dan dapat dilakukan ke proses selabar. Seperti 

pada kutipan di bawah ini 

“Ibunya, jangan sampai berani-berani menerima atau menyambut apabila 

ada orang yang mau perebak epucuk, nyelabar, atau masejati‟di tempat 

ini. Paham?!”perintah tegas sang Mamik… . (Nuriadi, 2010 : 180 )  

Karena Erna sudah dibuang (teteteh), keluarga Suparman tinggal 

menyelesaikan acara akad nikah dan krame adat kedua mempelai ini. 

Artinya tidak ada acara perebak epucuk, masejati, ataupun nyelabar… . 

(Nuriadi, 2010 : 208) 

d. Selabar  

Selabar artinya sebar kabar. Selabar ini dilakukan setelah proses sejati selesai 

dijalankan dan di terima dengan baik oleh pihak pemerintah desa atau keliang, dan 

proses selabar ini dapat dilaksanakan kepada orang tua dan sanak saudara calon 

pengantin wanita melalui keliang selaku pendamping keluarga selaku penanggung 

jawab secara pemerintah yang ada di dusun atau kampung. Isi informasi selabar 

yang diucapkan di keluarga besar calon pengantin wanita yaitu: “ada anak, adik, 

kakak, bahwa Ayu telah meninggalkan rumah, ibu, bapak, serta saudaranya semua 
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sudah tiga hari yang lalu dengan tujuan mau kawin dengan anaknya Bpk. Sahdan 

warga dari desa Langko, Dusun Mareje.seperti pada kutipan di bawah ini 

“Ibunya, jangan sampai berani-berani menerima atau menyambut apabila 

ada orang yang mau perebak pucuk, nyelabar, atau masejati‟di tempat 

ini. Paham?!”perintah tegas sang Mamik… . (Nuriadi, 2010 : 180 )  

Karena Erna sudah dibuang (teteteh), keluarga Suparman tinggal 

menyelesaikan acara akad nikah dan krame adat kedua mempelai ini. 

Artinya tidak ada acara perebak pucuk, masejati, ataupun nyelabar… . 

(Nuriadi, 2010 : 208) 

e. Nuntut Wali 

Artinya menjemput wali, didalam pelaksanaan nuntut  wali ini, apabila hal-hal 

yang penting didalam proses adatnya semua sudah selesai dibicarakan maka wali 

sudah bisa diambil untuk mengawinkan kedua calon pengantin tentu dengan hasil 

musyawarah dari kedua belah pihak keluarga calon pengantin wanita dan keluarga 

calon pengantin laki.wali dijemput oleh beberapa orang dari pihak pengantin laki 

dan membawa seorang pemuka agama, Kyai, Ustad, atau Tuan Guru.  

f. Rebaq Pucuk, Bait Janji, Nunas Panutan  

Rebaq Pucuk, Bait Janji, Nunas Panutan artinya meminta kepatutan atau 

kewajaran untuk dibebankan. Proses ini adalah suatu bentuk proses untuk 

mengambil hasil musyawarah pihak keluarga pengantin wanita tentang financial 

yang sepantasnya. Ini dapat dilaksanakan  kapan pun setelah ada kesiapan dari 

pihak laki-laki, sebab ini adalah sifatnya khusus karena membicarakan tentang 

materi. Seperti kutipan di bwah ini  

“Ibunya, jangan sampai berani-berani menerima atau menyambut apabila 

ada orang yang mau perebak epucuk, nyelabar, atau masejati‟di tempat 

ini. Paham?!”perintah tegas sang Mamik… . (Nuriadi, 2010 : 180 )  

Karena Erna sudah dibuang (teteteh), keluarga Suparman tinggal 

menyelesaikan acara akad nikah dan krame adat kedua mempelai ini. 
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Artinya tidak ada acara perebak epucuk, masejati, ataupun nyelabar… . 

(Nuriadi, 2010 : 208) 

 

 Rebaq Pucuk, Bait Janji, Nunas Panutan ini dilaksanakan oleh pihak pengantin 

laki yang benar-benar dekat serta berani bertanggung jawab atas keputusan yang 

disepakatinya. Di dalam proses ini yang dapat dibicarakan tentang sebagai berikut:  

 Materi atau Bande 

 Penentuan hari gawe  

 Lambang adat aji krame serta aturan di luar aji krame dan sistem penyongkolan.  

g. Sedawuh   

Sedawuh berasal dari kata Dawuh yang artinya Aba – aba atau perintah. 

Sedawuh ini dilakukan 7 hari sebelum hari Gawenya. Proses Sedawuh ini 

dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki yang mengutuskan 1 atau 2 orang 

memberitahukan tentang perkembangan atau kesiapan untuk menjalani karya adat 

dan yang paling utama yang dibicarakan adalah tentang ketetapan hari (H) bahwa 

hari gawe, lambang adat aji krame atau aturan diluar aji krame dan sistem 

penyongkolan yang ketiga item tu tidak ada perubahannya.   

h. Sorong Serah Aji Krame   

Sorong artinya Dorongan, Serah artinya Penyerahan, Aji artinya Nilai Strata, 

Krame artinya Aturan. Sorong Serah Aji Krame artinya suatu dorongan kepada 

kedua orang tua pengantin untuk menyerahkan atau melepaskan (Serah Terima) 

anak mereka untuk berumah tangga sehingga kedua pengantin tidak terikat pada 

kedua orang tua mereka masing-masing. Di dalam proses inilah nampak bahwa 
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proses serah terima tanggung jawab kedua orang tua dan sanak saudara masing-

masing dalam hal pemeliharaan atau pengasuh, di samping itu juga dalam proses 

sorong serah inilah merupakan puncak sidang krame adat perkawinan untuk 

bangsa Sasak, karena pada proses ini harus dihadiri para sesepuh, para pelingsir, 

kepala desa, dan kepala kampung (Keliang) dari kedua pengantin, proses sidang 

adat tersebut ditegaskan bahwa kedua pengantin dinyatakan Syah bersuami istri dan 

disaksikan oleh seluruh masyarakat kampung bahkan di lur kampung (para tamu 

undangan).  Seperti kutipan di bawah ini  

Dua hari berikutnya, Suparman dan keluarga besarnya harus 

menyelesaikan kewajiban sosialnya untuk melangsungkan acara krame 

adat… . (Nuriadi, 2010 : 213) 

Oleh karena itu, demi kelancaran acara  krame adat ini, maka penduduk 

kampung, atas petunjuk keluarga besar Suparman, berusaha 

mengkodisikan acara ini… . (Nuriadi, 2010 : 214) 

i. Nyongkolan  

Nyongkolan biasanya dilakukan keesokan atau beberapa hari setelah sorong 

serah aji krame atau akad nikah atau bahkan hari itu juga, keluarga pihak laki-laki 

disertai kedua mempelai datang mengunjungi pihak keluarga perempuan yang 

diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan menggunakan pakaian adat Sasak 

diiringi gamelan atau Gendang Beleq. Acara nyongkolan ini dilakukan sebagai 

proklamir bahwa pengantin wanita dan pengantin laki-laki telah menjadi sepasang 

suami istri. Seperti kutipan di bawah ini  

Satu kilo meter dari tempat acara itu, rombongan pengantin, rombongan 

nyongkolan, sedang menunggu… . (Nuriadi, 2010 : 72) 

Pengantin beristirahat, yang sebentar lagi akan dipacak, didandani, lagi 

ala Sasak. karena acara serah dowe dan nyongkolan akan dilaksanakan di 

desa Sangkhil… . (Nuriadi, 2010 : 67) 
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j. Napak Tilas (Balas Ones Nae)   

Napak Tilas (Balas Ones Nae) artinya kembali untuk bersilaturrahmi. Napak 

Tilas (Balas Ones Nae) ini merupakan suatu proses silaturrahmi antara kedua orang 

tua serta sanak saudara dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk saling kenal 

lebih dekat, dan proses ini sangat perlu dilaksanakan sebab selama proses demi 

proses dilakukan oleh utusan saja, sehingga tidak tau mungkinkah utusan itu pernah 

membuat tersinggung antara kedua belah pihak, maka dalam napak tilas inilah 

tempat saling memaafkan sehingga untuk selanjutnya mari kita menjain keluarga 

ini dengan baik.   

k. Pakaian Adat  

Pakaian Adat Sasak adalah busana yang dibuat dipakai serta di dukung oleh 

masyarakat Sasak. Busana Adat Sasak dalam perkembangannya di pengaruhi oleh 

budaya Etnis Melayu, Jawa, Bali, dan Bugis. Pengaruh dari berbagai etnis tersebut 

beralkulturasi menjadi satu dalam tampilan Busana Adat Sasak. Busana Adat Sasak 

di berbagai fokus budaya / sub etnik juga kita dapatkan berbagai bentuk variasi 

yang mencirikannya. Dikarenakan budaya Sasak bersendikan agama maka busana 

Sasak disesuaikan dengan aturan agama yang dianut (mayoritas suku Sasak 

pemeluk Islam).  Seperti kutipan di bawah ini  

Hartono dan Erni kini terlihat sedang didandan. Hartono memakai 

sapuq, baju godek nungkiq, selewoq (kain jariq), songket, keris dan 

sebagainya. Erni memakai kebaya warnanya sama dengan suaminya. 

Pakai sanggul, payas, selendang, dengan terusan batik, dan 

seterusnya… . (Nuriadi, 2010 : 68)  
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Pemakaian adat busana adat dilakukan untuk kegiatan berkenaan dengan adat 

dan tata cara yang beradat. Busana Adat berbeda dengan pakaian kesenian yang 

boleh memakai “sumping”, berkacamata hitam menggunakan pernik – pernik yang 

menyala keemasan. Dalam ketentuan dalam seminar lokakarya Pakaian Adat Sasak 

yang dihadiri oleh para budayawan dan masyarakat adat, telah disepakati pedoman 

dasar busana adat Sasak, jenis dan maknanya.  

l.  Gendang Beleq   

Gendang Beleq merupakan salah satu seni musik tradisional khas Sasak. 

Gendang Beleq pada awalnya digunakan sebagai genderang perang yaitu untuk 

mengiringi dan memberi semangat kepada prajurit di medan perang atau 

menyambut kedatangan para prajurit dari medan perang. Oleh karena itu digunakan 

Gendang Beleq yang menghasilkan suara yang besar, semerawut dan menggema 

sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang.     

Puluhan mobil beriringan, termasuk sekaha tetabuh gendang beliq, 

cilokaq, dan kecimol kea rah selatan pulau Lombok, tepatnya menuju 

desa Sangkhil… . (Nuriadi, 2010 : 70) 

Meski tidak ada kecimol, gendang beliq, ataupun cilokaq, satu demi satu 

acara berlangsung menyenangkan… . (Nuriadi, 2010 :214)  

 

4.4 Nilai Pendidikan Dalam Novel Merpati Kembar di Lombok   

  Mengkaji masalah nilai yang terkandung dalam karya sastra artinya berusaha 

untuk mengungkapkan aspek muatannya. Letak nilai dalam karya sastra adalah 

pada sifatnya yang menyenangkan atau tidak menyenangkan.  
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4.4.1 Nilai Agama (Religius)  

  Nilai keagamaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa keimanan atau 

keagamaan. Keyakinan yang dimaksud adalah ketepatan hati tentang nilai-nilai 

keagamaan atau nilai-nilai ketuhanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai 

keagamaan merupakan suatu perasaan batin manusia yang berhubungan dengan 

hukum agama, sikap seseorang yang ada hubungannya dengan Tuhan. Dalam novel 

Merpati Kembar di Lombok ini, sekalipun novel tersebut bukan merupakan novel 

religi, terdapat beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai nilai agama yaitu:  

1. Bersyukur kepada Allah 

Manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara 

makhluk diantara makhluk Tuhan yang lain. Diberikannya akal dan pikiran 

membuat manusia bisa memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri. 

Akan tetapi kelebihan yang dimiliki bukan berarti manusia boleh sombong dan 

melupakan siapa yang mengkarunikan kelebihan tersebut.  

Setiap ada sesuatu yang membahagiakan, kita harus bersyukur. Seperti yang 

dilakukan oleh Lale Erna ketika dosen pembimbingnya yang terkenal galak meng-

ACC skripsinya tanpa ia duga sebelumnya. Ia tulus bersyukur sambil memuji sang 

pencipta.  

Alhamdulillah, ya Allah atas kasih dan ridha-Mu hari ini. Engkau 

memang Maha Pendengar  doa,”ucap Erna sembari mendongak ke 

atas.”Ya Allah, hamba-Mu ini akan setia pada jalan-Mu ya Robb. 

Karena ridha-Mu aku bisa sampai pada tingkat seperti ini dan merasakan 

kebahagiaan penuh dari-Mu. 

Dua tangannya pun mengusap-usap mukanya, dimana kacamata bening 

menempel setia disana... . (Nuriadi, 2010 : 14).  
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Erna juga bersyukur ketika mendapat pekerjaan sebagai guru honor. Ia bahagia 

Karena tidak menjadi pengangguran seperti yang ia takutkan ketika kembali ke 

Lombok.  

 

“Thank you God, you are really kind to me. Memang benar kata orang 

alim, selama kita baik pada Tuhan, maka dia akan baik kepada kita. 

Disaat kita mendekatinya satu jengkal, maka dia akan mendekati kita satu 

meter. I am definitely proud of you, my God.”… . (Nuriadi, 2010 : 96).  

Terangkatnya beban batin atau terselesaikannya masalah dengan  sangat baik 

menjadikan kita harus bersyukur. Seperti yang dilakukan Mamik Marhaban 

menjelang akhir hayatnya. Ia bersyukur ketika berhasil mengembalikan anak yang 

telah dibuangnya karena menganggapnya durhaka. Hal itulah yang menjadi beban 

hidupnya. Ketika ia sadar bahwa anak yang telah dibuangnya adalah sumber 

kebahagiaan dia dan istrinya. Ia bersyukur ketika ia mengembalikan anak 

tercintanya ke pangkuan istrinya lagi.   

“Ibunya, saya sudah memenuhi harapanmu, Sayangku. Saya suda 

menarik kata-kataku. Dan sudah memanggil kembali anakmu, Dinde.” 

“Enggih, Kak Den”,desis Ibu Marhaban dengan berurai air mata juga.  

“Haah...Alhamdulillahirobbil‟alamin,”ucap Mamik Marhaban kemudian. 

”Ampunilah anakku Erni, Tuhan. Sadarkan ia dan suaminya.”Desis 

Mamik itu kemudian... . (Nuriadi, 2010 : 266). 

 

2. Memohon Ampun Kepada Tuhan Ketika Sadar Melakukan 

Kesalahan  

Dalam ajaran agama Islam, sebagaimana agama yang menjadi keyakinan dari tokoh 

dalam novel Merpati Kembar di Lombok. Ketika seseorang sadar telah melakukan 
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kesalahan, ataupun atas kesalahan orang lain. Ia wajib memohon ampunkan orang 

lain.   

Memohon ampunkan orang lain dilakukan oleh tokoh Erna ketika melihat adik dan 

kedua orang tuanya melakukan kesalahan. Ia beristigfar memohon ampunan Tuhan 

atas keduanya.  

“Astagfirullahal‟aziim”. Ucapan itu eluar dari mulut Erna berkali-kali. 

Erna menggeleng-gelengkan kepala. “Orang tuaku sudah ingkar 

ajaran Ilahi, astagfirullahal‟aziim..”Tangisnya lagi lagi berderai-

derai.”Ampunilah mereka ya Allah.”... . (Nuriadi, 2010: 154).  

 

4.4.2 Nilai Moral    

 Nilai moral dalam cerita dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan lewat 

cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Chulsun dan Novia dalam Wahyuni 

(1996:20) menyatakan nilai moral adalah ajaran tentang baik buruk mengenai 

akhlak, budi pekerti, ajaran, etika, atau sopan santun, kebaikan terhadap sesama, 

berani, disiplin, dan sebagainya.  

1. Menyayangi dan Bertanggung Jawab Kepada Anak 

Orang tua adalah sumber kasih sayang yang tak pernah habis. Kasih sayang 

kedua orang tua takkan pernah bisa disamakan dengan kasih sayang yang diberikan 

oleh orang lain. Dalam membesarkan anak-anaknya, mereka tak gentar menghadapi 

perjuangan agar anak-anaknya bisa hidup layak. Mereka tak lelah berusaha sehingga 

akhirnya ia bisa berbahagia melihat anaknya bisa tegak dengan usahanya sendiri. 

Seperti yang dilakukan oleh Mamik Marhaban, ketika ia mengetahui anak dan 
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menantunya bertengkar karena permasalahan dana, ia rela menjual tanah yang 

semula akan digunakan untuk kampanye menjadi kepala desa untuk diberikan 

kepada Erni sebagai modal usahanya.  

“Jadi, atas usul kakakmu Erna dan pemikiran ibumu,Erni, anakku yang 

kami semua cintai, Mamikmu ini dengan ikhlas dan atas nama 

tanggung jawabku, aku akan menjual tanah sawah yang sepuluh are di 

tepi jalan di daerah Ende itu, yang setengahnya untuk Erna dan 

setengahnya lagi untuk Erni dan suamimu. Semoga ini bisa menjadi 

modal untuk memulai hidup dan usaha baru bersama suamimu.”  

Semuanya pada tertunduk, diam. Sementara itu, lain halnya dengan 

Hartono, dalam hati ia berjingkrak-jingkrak kegirangan karena ini yang ia 

tunggu-tunggu selama ini, untuk menambah dana yang sudah dierikan 

orang tuanya... . (Nuriadi, 2010 : 143). 

 

Dengan usaha dan pengorbanan yang dilakukan orang tua, sebagai seorang 

anaknya, tak ada yang lebih patut selain membahagiakannya dengan melakukan 

segala yang diperintahkannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan 

meninggalkan apa yang tidak diinginkannya. Sekeras apapun orang tua dalam 

mendidik anaknya, kasih sayang yang tulus selalu ada untuk anak-anaknya.  

Kasih sayang orang tua tak pernah putus, walaupun seorang anaknya sudah 

menikah dan memiliki keluarga sendiri. Di masa-masa sekarang dimana kesulitan 

ekonomi menjadikan manusia berani melakukan apa saja demi uang. Mamik 

Marhaban memberikan contoh yang baik. Sikap mengayomi anak sampai menikah 

tak banyak lagi dilakukan oleh orang. Anak bahkan dijadikan komoditi untuk 

memperbaiki taraf kehidupan. Mulai dari mengeksploitasi anak hingga menjual 

anaknya sendiri.  
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2. Berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat  

Melakukan sesuatu yang baik dengan disengaja maupun tidak membutuhkan 

sebuah pertanggung jawaban. Untuk hal yang sengaja dilakukan, seseorang  tak 

perlu berpikir panjang untuk mempertanggung jawabkannya, tetapi untuk hal yang 

tidak disengaja seseorang akan berpikir lama untuk berani memepertanggung 

jawabkannya.  

Berani menanggung resiko dari sebuah perbuatan ditunjukkan oleh Hartono 

ketika melakukan perbuatan yang tak senonoh dengan Lale Erni. Walaupun Erni 

pada saat itu juga  tak menolak apa yang dilakukannya, ia tetap bertanggung jawab.  

“Kalian harus menikah. Harus. Harus. Harus itu. Harus segera bertobat 

dan menyelamatkan diri dari aib dan murka Allah.”  

“Iya saya siap kak Erna. Saya bertanggung jawab atas perbuatan 

saya.”Jawab Hartono sambil memperkuat sujudnya. “Harus! Memang 

kamu harus mempertanggung jawabkan perbuatanmu pada saudaraku. 

Sekarang juga. Kamu kasih tau orang tuamu di Mataram, supaya cepat di 

nikahkan.”Jawab Lale Erna denga suara tegas… . (Nuriadi, 2010 : 23-24) 

 

Hartono akhirnya menikahi Lale Erni, walaupun sempat di tentang Mamik 

Marhaban karena perbedaan status sosialnya. Bahkan ketika Lale Erni dikatakan 

sebagai istri yang pemalas oleh orang tuanya, ia meradang. Dia membela Erni, 

menyampingkan penilaian orang tuanya yang akhirnya berbuntut pengusiran dari 

orang tuanya.   Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia 

dengan dirinya sendiri 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kaidah yang sepatutnya 

dipatuhi oleh dirinya sendiri dalam melakukan tindakan, atau perbuatan. 

Keutamaan moral sehubungan dengan batin atau kata hati manusia untuk perbuatan 
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baik meliputi kerendahan hati, penuh percaya sendiri, keterbukaan, kejujuran, kerja 

keras, keandala, dan penuh kasih (Bakry, 1990 : 124) 

(Bakry, 1990 : 124) mengungkapkan bahwa: “yang digolongkan nilai moral yang 

terkandung dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri antara lain, 

pengendalian diri, mawas diri, berani mengakui dosa, atau perbuatan salah, senang hidup 

sederhana, bertindak wajar dan jujur, dapat berpikir panjang, bekerja keras, percaya diri, 

bertindak hati-hati dan berlaku adil.”  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa nilai moral yang terkandung dalam 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri adalah kaidah atau aturan yang dipatuhi 

oleh diri sendiri yang meliputi kerendahan hati, pengendalian diri, berkata jujur, 

berlaku adil, dan penuh kasih. 

4.4.3 Nilai Sosial   

 Nilai sosial merupakan landasan bagi masyarakat untuk merumuskaan apa yang 

benar dan penting. Memiliki ciri-ciri tersendiri dan berperan penting untuk 

mendorong dan mengarahkan individu agar berbuat sesuai norma yang berlaku. 

Nilai sosial mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan benda, cara untuk 

mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu memiliki kebenaran, 

keindahan dan nilai ketuhanan. Nilai sosial merupakan kumpulan sikap dan 

perasaan yang diwujudkan melalui perilaku yang mempengaruhi perilaku seseorang 

yang memiliki nilai tersebut. Nilai sosial merupakan dasar untuk merumuskan apa 

yang benar dan apa yang penting.  

Manusia adalah makhluk budaya dan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia hidup 

bersama, dalam arti manusia hidup dalam interaksi dan interpedensi sesamanya. 
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Dalam kehidupan sosial inilah diperlukan nilai-nilai yang merupakan intern dengan 

antar hubungan sosial ini berkaitan dengan adanya rasa saling memahami, saling 

simpati, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai, bahkan juga 

sikap atau watak manusiawi yang antipati, salah paham dan saling membenci. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiada hubungan sosial tanpa nilai-nilai 

atau norma, dan tiada nilai-nilai tanpa hubungan sosial.  

1. Memiliki jiwa sosial   

Menemukan seseorang yang aktif mengaktualisasikan diri melalui kegiatan-

kegiatan pelayanan masyarakat sangat tidak mudah. Di era globalisasi yang mulai 

mengagungkan materi dan kebebasan banyak orang yag justru menghindari hal 

tersebut. Setiap usaha yang dilakukan ingin dihargai dalam bentuk materi. Tapi 

Suparman, pemuda yang sederhana tapi kaya dengan jiwa sosialnya menunjukkan 

itu.  

Sebagai seorang pemuda, ia tak menunjukkan sikap seorang pemuda yang ingin 

bersenang-senang saja. Dia mengabdikan diri melayani masyarakat, 

mempersembahkan kebanggaan untuk kampung halamannya dan itu dilakukannya 

dengan ikhlas. Selain menjadi guru tetap di sebuah sekolah menengah, ia melayani 

masyarakat dengan mengajar ngaji anak-anak di kampungnya, menjadi penggerak 

dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid sehingga menjadi 

imam di shalat jum‟at. Dia dengan bakat membaca Al – Qurannya (ngaser)  pernah 

menjadi juara Qiroah di tingkat provinsi dan mengharumkan nama kampungnya 

hingga di kenal di daerahnya.  
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“Salah satu keahliannya hingga kini masih ditekuninya adalah ngaser, 

atau seni membaca Al – Quran. Bahkan berkat keahliannya ini, 

Suparman bisa menjadi sangat terkenal se - desa Sangkhil. Dia di undang 

dimana-mana dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, bahkan antar 

kabupaten untuk mengisi acara-acara besar islami. Dia memang pernah 

menjadi juara Qiroah remaja tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Di Serandang, anak-anak semuanya mengaji pada Suparman. Setiap 

Maghrib hingga  Isya, di masjid kampung itu, mereka semunya 

memenuhi pelataran masjid untuk diajari ngaji oleh pemuda ini. 

Suparman dibantu murid-muridnya yang sudah khatam pun dengan ikhlas 

dan tanpa pamrih mengajari anak-anak itu… . (Nuriadi, 2010 : 32-33) 

   

Dan ketika Suparman menghentikan aktivitas itu karena merasa malu atas 

perbuatan tak terpuji ayahnya, masyarakat merasa kehilangan. Mereka 

menginginkan Suparman tetap sebagai tokoh yang mereka kagumi.   

2.  Berani berubah untuk menjadi lebih baik   

Memiliki prinsip sebagai pegangan hidup akan membentuk kepribadian 

seseorang. Prinsip yang diyakini akan membentuk karakter dan akhirnya tingkah 

laku dari seseorang. Dalam novel Merpati Kembar di Lombok tokoh yang memiliki 

prinsip yang sangat kuat adalah Mamik Marhaban. Mamik Marhaban dengan 

prinsip keagungan darah birunya.  

Mamik Marhaban sangat mengagungkan status kebangsawanannya, ia menjaga 

statusnya dengan berusaha menikahkan kedua anak kembarnya dengan sesama 

bangsawan. Ia kukuh mempertahankannya sampai membuat keputusan untuk 

membuang anak yang tak mau mengikuti keinginannya.  

Tidak mengakui lagi anak yang  dulu menjadi kebanggaannya membuat Mamik 

Marhaban diliputi kesedihan. Rasa kehilangan dan kesepian yang melanda hatinya 

menyebabkan penyakit fisik yang tak bisa disembuhkan. Di tengah penderitaannya 
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menghadapi rasa sakit itulah ia menyadari bahwa prinsip yang dipegang teguh 

selama ini keliru.  

Semakin hari dia dan istrinya merasakan adanya perubahan drastis dari 

Erni terhadap mereka semakin mencolok; bukannya perubahan positif 

malah sebaliknya. Erni semakin cuek terhadapnya. Dan ini sudah berkali-

kali, kian lama kian menjadi. Sementara itu, Erna sudah tak bisa 

diharapkan lagi, atau tepatnya tak boleh aku akui lagi. 

“Burung merpatiku hilang satu sudah. Direnggut oleh takdir kehidupan 

zaman.”Keluh Mamik Marhaban suati hari, dikala sendiri. “Tak 

mungkin. Tidak mungkin seperti ini!”tegasnya berkali-kali, seakan 

tidak bisa menerima kenyataan… . (Nuriadi, 2010 : 230)  

 

Di waktu terakhirnya lah Mamik Marhaban menyadari kekeliruannya. Dia 

memanggil kembali anaknya Erna dan mengakui pilihannya adalah pilihan yang 

baik.  

“Bahwa Mamik Marhaban, Mamikmu Erna dan mertuamu Supar, 

sekarang tengah sakit keras. Sungguh, beliau mengharap, memohon, 

meminta kalian berdua itu untuk berkenan menemuinya hari ini, sekarang 

juga kalau bisa. Karena yang menjadi impi-impiannya selama sebulan 

terakhir ini adalah kehadiranmu, Erna, kamu juga Supar.” 

“Tapi…”sela Suparman hendak mengutarakan sesuatu.  

“Ingat, anak-anakku. Ini permohonan yang teramat serius dari beliau. 

Kalau kalian tidak percaya, beliau menyerahkan ini,”Jero Keliyang itu 

menarik sepucuk keris yag sedari tadi terselip dipunggungnya itu, dan 

menyerahkan kepada mereka berdua, “Ini keris untuk kalian berdua. 

Keris ini adalah perwakilan Mamik untuk menarik kata-katanya yang 

dulu sempat terlontar dan memohon, sekali lagi, kedatanganmu 

kerumahnya sekarang. Sekali lagi datang, kedua datang, dan ketiga 

datang, anak-anakku. Demikianlah permohonan serta amanat yang saya 

emban dari beliau, sehingga saya memakai pakaian adat selengkap 

ini.”… . (Nuriadi, 2010 : 262-263) 

“Anakku,  Erna, selamat datang kembali nak. Maafkan Mamik ya 

nak, telah menelantarkanmu selama ini. Aku sadar kini dia adalah 

pilihanmu yang terbaik.”Kata Mamik sambil terbata-bata, menangis 

menyesali perilaku kasarnya kepada anaknya yang baik itu. Erna hanya 

manggut- manggut saja, dengan berurai air mata. Tak bisa berkata apa-
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apa lagi. Ia begitu larut dengan kesedihan dan kasihan terhadap Mamik 

tercintanya… . (Nuriadi, 2010 : 265-266) 

 

Perubahan yang dilakukan oleh Mamik Marhaban bisa menjadi panutan bagi 

golongan bangsawan lainnya. Kebangsawanan seseorang tidak bisa ditelisik hanya 

dari keturunannya saja. Tapi tingkah laku dan keikhlasan dalam melayani itulah 

yang sebenarnya dari seorang bangsawan.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Wujud budaya sasak yang digambarkan secara teratur dan tersirat oleh pengarang 

sebagai berikut: (a) Wujud Ideal (Gagasan) yang terdapat dalam novel Merpati 

Kembar di Lombok ini yaitu, hukum adat atau awig-awig yang berupa: stratifikasi 

sosial, dan sistem sapaan. Adat pernikahan berupa penentuan jodoh untuk anak 

golongan bangsawan. Stratifikasi sosial berupa perbedaan perlakuan antara anak 

seorang bangsawan dan orang biasa dan pernikahan harus sesama bangsawan. 

Sistem sapaan berupa sapaan untuk bangsawan ada Mamik, Lale, dan Raden, 

adapula sapaan umum yang digunakan oleh keduanya yaitu inaq rari, bajang, tuan 

guru dan dedare; (b) Wujud aktivitas atau tindakan yang terdapat dalam novel 

Merpati Kembar di Lombok ini yaitu, proses pernikahan merarik (kawin lari) dan 

memisahkan calon yang tidak disetujui.  

Gotong royong pada pernikahan berupa diadakan acara hiburan untuk masyarakat 

sekitar yang akan membantu pada upacara pernikahan dan nyongkolan. Merariq 

atau kawin lari berupa memaling (mencuri) perempuan yang akan dinikahi, 

menyembunyikan gadis yang sudah diambil di rumah keluarga dan penjemputan 

kedua calon pengantin dari tempat pesrsembunyian. Memisahkan calon pengantin 

yang tidak disetujui berupa tidak adanya pemberitahuan kepada pihak perempuan 
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pada proses memaling sehingga pemisahan dilakukan; dan (c) Artefak atau karya 

yang terdapat pada novel Merpati Kembar di Lombok yaitu, properti atau lambang 

adat, Pakaian adat, kesenian tradisional gendang beleq. Kesenian tradisional 

gendang beleq pada awalnya digunakan sebagai genderang perang yaitu mengiringi 

dan member semangat kepada prajurit di medan perang atau menyambut 

kedatangan para prajurit dari medan perang.    

Tahapan-tahapan pernikahan adat Sasak yaitu merarik, merangkat, sejati, selebar, 

nuntut wali, perebaq pucuk (bait janji, nunas, panutan), sedawuh, sorong serah aji 

karma, nyongkolan bales ones nae.  

Nilai-Nilai Pendidikan. 

 2. Nilai pendidikan yang terdapat pada novel Merpati Kembar di Lombok sebagai 

berikut  

Nilai Agama, berupa : (a) Bersyukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah 

diwujudkan dengan mengucapkan Alhamdulilah, pengucapan syukur ini 

menunjukkan sikap tokoh yang tak pernah lupa bersyukur ketika endapatkan 

kemudahan atau rezeki. (b) Memohon ampun kepada Allah. Penulis 

menggambarkan permohonan ampun atas dosa – dosa yang telah dilakukan.  

Nilai Moral, berupa : (a) Menyayangi anak setulus hati. Penulis menggambarkan 

sosok orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya. Yang berani berkorban 

untuk kebahagiaan anaknya, bahkan sampai prinsipnya sekalipun. (b) Berani 
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bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Mempertanggung jawabkan 

perbuatan menuntut tanggung jawab digambarkan penulis melalui tokoh Hartono 

yang bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Lale Erni yang 

dinodainya sebelum menikah.  

Nilai Sosial, berupa : (a) Memiliki jiwa sosial. Penulis menggambarkan tokoh 

Suparman sebagai tokoh yang tulus melayani masyarakat dan terus 

mengaktualisasikan diri melalui kegiatan-kegiatan seperti mengajar ngaji, menjadi 

pemuda masjid hingga membantu dalam acara-acara gawe di lingkungan 

sekitarnya. (b) Berani berubah untuk menjadi lebih baik. Penulis menggambarkan 

Mamik Marhaban sebagai tokoh yang berani mengubah prinsip yang teguh 

dipegangnya untuk menjadi lebih baik. Dia akhirnya menerima Suparman, 

menantunya yang berasal dari golongan biasa dan memanggil kembali anak yang 

telah dibuangnya.  

5.2 Saran  

Pada dasarnya, sebuah penelitian ilmiah bisa membawa dampak positif. 

Dampak positif yang diinginkan seperti membuat orang yang tidak tahu menjadi 

tahu atau dengan kata lain membawa sesuatu ke arah yang lebih baik. Penulis 

menyarankan pembaca sebaiknya :  

1. Sebaiknya penelitian yang berkaitan dengan karya sastra tak pernah habis, 

penelitian terhadap karya sastra bisa dilihat dari segi kehidupan masyarakat yang 

diangkat oleh penulis. Penelitian tentang kebudayaan dalam novel tidak hanya 

sekedar menganalisis tetapi lebih pada menyelami budaya yang diangkat. Untuk 
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itu penulis berharap penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian 

budaya dalam novel dari sudut pandang yang berbeda.  

2. Seharusnya  para pembaca dan peneliti karya sastra meningkatkan apresiasi 

positifnya terhadap karya sastra.  

3. Sebaiknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam mengkaji karya 

sastra yang berkaitan dengan kebudayaan. 
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