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Abstract 
 

This study entitled Analysis Sasak Culture Being in Novel Two Women of Salman Faris 
and Relevansin to Learning Literature in High School Students (about: Form and 
Function). Issues raised in this study how the shape and form of the function Sasak 
culture. The purpose of this study is to describe the form and function of Sasak culture 
form contained in the novel Two Women ribs as teaching literature in high school. 
 
This research is a qualitative source of data is the novel Two Women ribs. Then the 
methods used in the data collection methods is literature review, and data analysis is 
descriptive analysis steps: (1) Literature, (2) discussion of the novel form Sasak culture 
Ribs Two Women and relevance, (3) draw conclusions. 
 
Based on the analysis of the form of Sasak culture in the study of form and function in 
the novel Two Women Rib find three forms of manifestation of culture, namely: ideal 
shape in the form of customary law, social stratification, the degree of men is higher than 
women, believing dreams and crying child as a sign, and moral attitudes in life. 
Actions/activities such as visits to the woman's house, and the tradition of bau(catch) 
nyale. Artifact/traditional art works found Sasak, stages in the marriage Sasak traditional 
Sasak and clothing. 
 
Then the form of cultural relevance in teaching literature in high school is to analyze the 
elements of intrinsic and extrinsic to the novel mainly related to culture and then be able 
to apply in daily life. 
 
Keywords: Being Cultural, learning, Form, and Function. 
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Abstrak 

Penelitian ini berjudul Analisis Wujud Budaya Sasak dalam Novel Perempuan Dua karya Salman 
Faris dan Relevansin terhadap Pembelajaran Sastra pada Siswa SMA (Kajian: Bentuk dan 
Fungsi). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  bagaimana bentuk dan fungsi wujud 
budaya Sasak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan fungsi wujud budaya 
Sasak yang terkandung dalam novel Perempuan Rusuk Dua sebagai pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini bersifat kualitatif sumber datanya adalah novel Perempuan Rusuk Dua. Kemudian 
metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode kajian pustaka, dan analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan langkah-langkah: (1) Studi pustaka; (2) 
pembahasan wujud budaya sasak pada novel Perempuan Rusuk Dua dan relevansinya; (3) 
menarik simpulan. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai wujud budaya Sasak kajian bentuk dan fungsi dalam novel 
Perempuan Rusuk Dua di temukan tiga bentuk wujud budaya, yaitu: wujud ideal yang berupa 
hukum adat, stratifikasi sosial, derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan, mempercayai mimpi 
dan tangisan anak kecil sebagai pertanda, serta sikap moral dalam kehidupan. Tindakan/aktifitas 
berupa kunjung ke rumah wanita, dan tradisi bau nyale. Artefak/karya ditemukan kesenian 
tradisional Sasak, tahap-tahap dalam pernikahan Sasak dan pakaian adat Sasak. 

Kemudian relevansi wujud budaya dalam pembelajaran sastra di SMA adalah menganalisis 
unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel terutama yang berhubungan dengan kebudayaan 
kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Wujud Budaya, Pembeljaran, Bentuk, dan Fungsi. 

A. Pendahuluan 
 

Sastra merupakan salah satu integral dari kebudayaan. Kehadirannya hampir 

bersamaan dengan adanya manusia, karna sastra yang diciptakan dan dinikmati oleh 

manusia. Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman hidup manusia yang 

memanfaatkannya sebagai pengalaman hidupnya, maupun dari aspek penciptaannya yang 

mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya sastra (Handayani, 2007: 1). 

Objek kajian penelitian adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi 

yakni novel. Novel Perempuan Rusuk Dua kaya Salman Faris adalah salah satu novel 

yang secara transparan mengangkat kehidupan lokal masyarkat Sasak ke dalam ranah 

sastra. Novel ini berhasil mengangkat warna lokal daerah Lombok Timur bagian selatan. 



 
 

Pengangkatan masalah yang memang ada dalam kehidupan nyata di masyarakat, agar 

dapat memperkenalkan wujud budaya masyarakat Sasak, sehingga penelitian ini mengangkat 

masalah bentuk dan fungsi wujud budaya Sasak yang terdapat pada novel tersebut. 

 Penelitian tentang analisis wujud budaya Sasak selama ini belum banyak diangkat  

sebagai bahan penelitian. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas dan untuk melestarikan 

kebudayaan masyarakat Sasak, terasa sekali perlunya penelitian tentang Analisis Wujud 

Budaya Sasak dan Relevansinya terhadap  Pembelajaran Sastra pada Siswa SMA dengan 

kajian bentuk dan fungsi. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Handayani 

(2007), Khasanah (2008), Hilmi (2010), dan Yani (2011). Relevansi keempat penelitian 

terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang budaya, dan 

menggunakan jenis penelitian yang sama. Namun objek dan budaya yang dikaji berbeda. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk dan fungsi wujud budaya Sasak yang terdapat dalam novel 

Perempuan Rusuk Dua karya Salman Faris? 

2. Bagaimanakah relevansi wujud budaya Sasak dengan pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian 

pustaka, tekstual, dan observasi. Data yang didapat oleh peneliti kemudian dianalisis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskripsi sasaran dari penelitian ini adalah novel 

Perempuan Rususk Dua karya Salman Faris. 

 

D. Pembahasan 

1. Analisis Struktur 

Struktur di dalam suatu teks harus mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur 

yang mendukung keutuhan teks tersebut. Dalam penulisan ini akan dijelaskan beberapa 

unsur yang membangun karya sasatra dari dalam yaitu, struktur narativ, tema, dan 

penokohan dalam novel Perempuan Rusuk Dua adalah sebagai berikut: 



 
 

a. Struktur Narative  

Novel Perempuan Rusuk Dua ini dianalisis dengan menggunakan skema naratif 

yang dikemukakan oleh Jobling (1986) yang mengacu dari skema Vladimir Propp 

(1968) dalam penelitiannya tentang cerita rakyat di Slavia. Jobling mengemukakan 5 

tahap situasi yang dialami oleh tokoh utama, yaitu: situasi awal, munculnya gangguan-

gangguan, cara mengatasi masalah,  munculnya seorang pahlawan, dan penyelesaian 

(Mohammad Fikri, http://supartobrata.com/?p=514 diakses, 27 Mei 2013).  

Situasi awal dalam novel ini adalah diperkenalkannya tokoh wanita yaitu 

Zippora. Cerita diawali dengan diperkenalkannya tokoh Zippora sebagai perempuan 

Sasak yang cantik, mengalami berbagai kisah dalam menjalani hidupnya, dari awal 

kisah hingga akhir kemenangngannya. 

Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut: 

“ Zippora, perempuan itu. 
Tuhan menyisipkan satu kisah dari bermilyaran kisah di segenap permukaan planet. 
Maka sesempurna kisah adalah yang disertai Tuhan didalamnya. Tentu saja, seperti tadi 
kisah yang tanpa air mata.kemudian dilengkapi oleh keangkuhan manusia.” (PRD, 
2009: 2). 
 

Lain halnya dengan Gersom seorang laki-laki Sasak yang terlahir dari keluarga 

miskin, namun dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi, memiliki kemauan keras, 

dan bekerja mengabdikan hidupnya pada masyarakat desa. Dia seorang laki-laki Sasak 

yang baik, kuat, penyayang dan bertanggung jawab. 

Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut: 

“ Gersom, laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun. Berperawakan sedang, dengan kulit 
khas Lombok, lahir dari keluarga miskin di desa Gerisak. Ayahnya yang tukang cukur 
rambut di tengah pasar Pegondang, masa mudanya seorang dalang di setiap 
pertunjukan drama tradisional Lombok.” (PRD, 2009: 35). 
 

Konflik mulai muncul ketika Zippora dinikahkan dengan seorang bangsawan 

Sasak, yang bernama  Lalu Ginawang. Lalu Ginawang adalah anak seorang dandim 

yang sangat membanggakan kelaki-lakiannya sebagai seorang laki-laki Sasak, dan 

menganggap perempuan itu selalu di bawah kekuasaan laki-laki. Sejak itu kehidupan 

Zippora berubah dan masuk ke dalam dunia asing yang baru. 



 
 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“ Bagai lesatan waktu, Zippora pun menjadi istri Lalu Ginawang. Gagah memang. 
Kaya, itu betul. Namun karena itu, Zippora menemukan dunia asing baru, yang hampir 
membuatnya tidak bisa merampungkan kuliahnya. Terlebih karena Lalu Ginawang 
pada akhirnya menuntut Zippora menjadi bukan dirinya. Membelokkan arah Zippora 
tiga ratus enam puluh derajat. Seolah Zippora kembali jadi bayi.” (PRD, 2009: 20). 

Hari-hari Zippora selalu diwarnai dengan hal seperti itu, yang semakin menyayat 

hati Zippora. Zippora hidup seperti boneka yang tinggal dijalankan dengan remot 

kontrol oleh suaminya. 

Tindakan dan cara memerangi masalah, merupakan tahap yang menunjukkan 

konflik semakin meningkat. Konflik meningkat mulai dari bab 5, yaitu ketika Zippora 

bangkit dari keterpurukan hidupnya selama sepuluh tahun menjalani hidup dengan 

suaminya, ia menyadari selama ini ia hidup dalam kebodohan. Zippora ingin 

memperbaiki segala kesalahan yang selama ini mernggut kebahagiaannya, dengan 

melakukan perlawanan kepada suaminya dengan cara menunjukkan bagaimana 

perempuan sebenarnya. Zippora ingin melakukan sesuatu yang baru, tidak hanya 

berdiam diri meratapi kesedihan yang diberikan suaminya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“ Oh, betapa bodohnya perempuan yang terlambat menyadari ketakutannya adalah 
pembunuhan. Zippora mencaci dirinya sendiri. Zippora tergeletak lemas di dapur untuk 
sementara. Ia biarkan dirinya menangis di sana. Ia ingin menumpahkan tangisan. Dan 
berjanji tidak akan pernah terulang lagi. Tidak akan.” (PRD, 2009: 94). 

Menandai munculnya seorang pahlawan terjadi pada bab 14, yang dimaksud 

pahlawan di sini adalah tokoh utama mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Dimana ketika Gersom mampu mengatasi masalah hatinya membiarkan Zippora pergi 

bertemu dengan suaminya yang sedang sakit, mendukung segala keputusan yang 

diambil Zippora meski hatinya sakit melihat Zippora pergi karena Gersom tidak tahu 

apa yang akan terjadi selanjutnya, ia hanya meyakinkan dirinya tidak akan ada yang 

berubah walaupun Zippora pergi. 

 

Selain itu tokoh utama muncul sebagai pahlawan pada bab 19, yaitu di mana 

Zippora mampu mengatasi masalah, bukan menambah masalah ketika ia kembali ke 

Serewe dan menemukan Gersom sedang bercinta dengan Rianti pacarnya. Namun 

Zippora hanya diam, ia memperlihatkan bahwa dia adalah perempuan yang sangat kuat 



 
 

yang tak terkalahkan dan menunjukkan bagaimana perempuan seharusnya ketika 

mendapatkan masalah seperti itu. Dia memperlakukan Rianti dengan sangat baik. 

Penyelesaian pun terjadi pada bab 22, yaitu ketika Gersom mengakhiri semua 

masalah dengan memilih Rianti sebagai istrinya, dan membiarkan Zippora hanya 

sebagai kenangan yang tidak akan pernah padam. Begitu juga dengan Zippora yang 

telah kembali kepada suaminya dan hidup bahagia. 

b. Tema  

Novel ini mengambil tema tentang pengingkaran kodrat perempuan Sasak. Di 

mana pada dasarnya perempuan harus memiliki suami satu, namun perempuan Sasak 

yang digambarkan pada novel ini mengkhianati kodratnya dengan menjalani percintaan 

terlarang untuk mencari kebahagiaan yang tidak dapat diberikan suaminya, meski 

demikian perempuan Sasak itu pada akhirnya kembali menemukan jalannya dan hidup 

bahagia dengan suaminya. Hal ini memberikan kesan dan pembelajaran yang begitu 

berguna bagi pembacanya. Novel ini menjawab sebagian besar anggapan terhadap 

nasib perempuan Sasak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karna itu, novel 

Perempuan Rusuk Dua karya Salman Faris dan Eva Nourma ini merupakan novel yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat yang masih belum menerima kodratnya. 

c. Penokohan 

Ditinjau dari segi peran, tokoh utama dalam novel Perempuan Rusuk Dua ini 

adalah Zippora sebagai tokoh utama wanitanya dan Gersom sebagai tokoh utama 

prianya, karena seluruh kejadian dan permasalahan yang timbul dari awal sampai akhir 
cerita didominasi oleh tokoh utama 

Pada novel ini juga terdapat banyak tokoh tambahan antara lain: Lalu Ginawang, 

Rianti, Ayah, Ibu, Lemin,  Jelinah, Papuq Sinar, Dandim, Orang Tua Rianti, Pak 

Burhan, Risma, Nurham, Amaq Masni, Keni, Guru Tamrin, Sartinah, dan Masrah. 

2. Analisis Bentuk dan Fungsi Wujud Budaya Sasak 

a.  Wujud Ideal 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-

ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya 



 
 

abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam 

kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. 

Bentuk dan fungsi wujud ideal (gagasan) yang tampak dalam novel Perempuan 

Rusuk Dua adalah: 

a) Awig-awig atau Hukum Adat 

Hukum adat Sasak yang menjadi sumber pengendalian tingkah laku 

masyarakat Sasak termuat dalam novel Perempuan Rusuk Dua karya Salman 

dan Eva pada bab 1. Terdapat daerah buangan sebagai setting yang terdapat 

dalam novel, sejarah terbentuknya daerah buangan ini adalah akibat dari awig-

awig. Walaupun dalam novel novel hukum adat atau awig-awig ini tidak 

dibahas secara mendalam, akan tetapi bentuk wujud ideal sebuah kebudayaan 

tercermin dalam hukum adat yang menjadi pedoman bertingkah laku 

masyarakat pengusung budaya tersebut. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Serewe dan bagian selatan Lombok Timur umumnya, menurut cerita 
orang-orang yang pernah melakukan penelusuran adalah daerah buangan.” 
“...Namun satu sebab kenapa mereka bisa sampai di sana. Raja pencuri di 
desa asalnya, sekali waktu sudah tidak diberi ampun oleh warga lain. Di 
mana pun dan kapan pun ketemu, pasti tertebas lehernya. Untuk 
memertahankan hidupnya, raja maling itu pun memilih membuang dirinya 
ke selatan.” (PRD, 2009: 27). 
 
“Kelompok pemukim yang lain, dikatakan sangat sering main serong 
dengan istri orang. Dianggap meresahkan masyarakat di kampungnya, di 
bagian utara, warga memutuskan membunuhnya.” (PRD, 2009: 27). 
 
Selain itu hukum adat atau awig-awig yang digambarkan pengarang 

dalam novel adalah peraturan yang dibentuk oleh masyarakat atau penguasa di 

masa lampau, di mana seorang wanita atau istri tidak boleh ikut serta dalam 

pertemuan dan pembicaraan laki-laki, tugas seorang istri hanya melayani 

suami.  

Fungsi dari hukum adat atau awig-awig adalah untuk meredam berbagai 

konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat Sasak, seperti perkelahian antar 

kampung, pencurian, main serong dengan istri tetangga dan lain sebagainya. 

Diharapkan dengan adanya hukum adat masyarakat lebih mempertimbangkan 

segala sesuatu yang akan dilakukan. 

b) Stratifikasi Sosial 

Dalam novel Perempuan Rusuk dua, stratifikasi sosial menjadi sebagian 



 
 

kerap permasalahan dalam cerita. Di dalam novel istilah lapisan tertinggi 

bangsawan sekali ditampilkan melalui keangkuhan suami Zippora yang sangat 

membanggakan klaim kebangsawanannya. Diketahuai Lalu adalah nama yang 

disematkan kepada laki-laki bangsawan Sasak. 

. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
 
“Bagai lesatan waktu, Zippora pun menjadi istri Lalu Ginawang. Gagah 
memang. Kaya, itu betul. Namun karena itu, Zippora menemukan dunia 
asing baru, yang hampir membuatnya tidak bisa merampungkan kuliahnya. 
Terlebih karena Lalu Ginawang pada akhirnya menuntut Zippora menjadi 
bukan dirinya. Membelokkan arah Zippora tiga ratus enam puluh derajat. 
Seolah Zippora kembali jadi bayi.” (PRD, 2009: 20). 

Selain itu stratifikasi sosial sangat menentukan harga uang jaminan wanita 

Sasak ketika menikah, daerah asal dan pengtahuan seorang wanita sangat 

berpengaruh. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 

”...Perempuan Lombok Tengah berbeda harga uang jaminan pernikahan 
mereka dengan perempuan Lombok Timur. Bahkan areal terkecil sekali pun 
bisa berbeda, tergantung dari keluarga perempuan itu bermuasal. Bangsawan 
dan jajar karang amatlah menentukan harga uang jaminan pernikahan 
perempuan Sasak. Seolah, setiap petak dan tarikan napas di bumi Lombok 
adalah cerminan dari agung sekaligus runtuhanya perbedaan.” (PRD, 2009: 
15). 

Fungsi dari pelapisan sosial dikalangan suku Sasak adalah sebagai 

penataan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat ada sesuatu yang 

perlu dihargai, yaitu kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan lain 

sebagainya. Selain itu stratifikasi sosial menentukan harga uang jaminan 

pernikahan wanita Sasak. 

c) Derajat Laki-laki Dipandang Lebih tinggi dari pada Perempuan 

Dalam mengatur segala sesuatu, dan berhak menjadi pemimpin adalah 

laki-laki. Dalam masyarakat Sasak kuno, laki-laki menjadi kepala keluaga dan 

berhak memutuskan suatu masalah atau mendapat hak suara. Dalam kegiatan 

yang dilakukan laki-laki perempuan tidak diperbolehkan ikut atau ikut dalam 

pembicaraan laki-laki, wanita hanya sebagai pelayan suami. 

Lalu Ginawang sebagai suami Zippora sangat memegang teguh hal 

tersebut dan menjadikan alasan untuk menguasai istrinya, dia menganggap 

wanita itu hidup dibawah ketiak laki-laki. 



 
 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“ Perempuan itu hidup di bawah subur ketiak laki-laki. Begitulah laki-laki 
itu membuka kalimatnya di malam pertama yang aneh dan asing.” (PRD, 
2009: 20). 

Namun seiring berjalannya waktu, Zippora sadar bahwa selama ini ia 
hidup dalam kebodohan. Setelah memutuskan untuk menjalankan program 
yayasanya dan menetap di Serewe, Zippora membuang jauh-jauh semua aturan 
yang pernah dijalani selama pernikahannya, aturan yang dibuat oleh suaminya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 

” Perjalanan ke Serewe menjalar begitu dahsyat di tubuh Zippora. Ia tiba-
tiba saja membuang jauh setiap aturan yang harus dijalani sepanjang 
pernikahan mereka. Dibuat oleh suaminya tanpa memerhitungkan 
keberadaan Zippora dalam keluarga. Tidak boleh menerima tamu bersama 
suami. Jangan duduk nimbrung dengan laki-laki yang bersama suami. 
Perempuan tidak boleh makan bersama suami. Ia hanya sebagai penunggu 
dan penyat pelayan makan suami. Tidak boleh mengemukakan pendapat 
dalam urusan penting. Tidak boleh memandang mata suami. Tidak boleh 
telanjang di depan suami yang telanjang. Tidak boleh menimbal  kata 
suami. Tidak boleh mengambil tempat duduk suami, apalagi di tempat 
yang lebih tinggi. Tidak boleh melakukan apa pun tanpa seizin suami. 
Tidak boleh menanyakan kegiatan suami. Dan peraturan lainya, beratus 
jumlahnya, yang mencekik leher perempuan.” (PRD, 2009: 181-182). 

Fungsi dari bentuk budya “Derajat laki-laki di anggap lebih tinggi dari 
perempuan” adalah agar seorang istri atau perempuan lebih menghormati, 
berbakti, dan menghargai posisi suaminya menjadi kepala rumah tangga, atau 
pemimpin dalam sebuah keluarga, namun masyarakat disini sering salah 
mengartikan fungsi dari hal tersebut, laki-laki mempergunakannya sebagai 
senjata untuk menguasai istrinya, memperlakukan istrinya dengan sesuka hati, 
tanpa memikirkan perasaan sang istri.  

d) Percaya pada Mimpi dan Tangisan Anak Kecil  

Menurut ilmu psikologi mimpi adalah ekspresi yang terdistorsi atau yang 

sebenarnya dari keinginan-keinginan yang terlarang diungkapkan dalam 

keadaan terjaga. Salah satu mimpi yang dipercaya memiliki makna adalah 

mimpi semacam arus yang mengalir namun tetap bersih, dimana dipancarkan 

obyek-obyek segala gambaran mimpi (mimpi simbolis). Ibnu Arabi (dalam 

Hilmi, 2010: 49) salah seorang tokoh psikologi sufi menyatakan bahwa 

walaupun mimpi-mimpi semacam itu dapat dipercaya, namun itu dapat 

ditafsirkan karena hanya berupa simbol-simbol saja. Masyarakat Sasak 

mempercayai mimpi-mimpi yang dialami pada waktu-waktu khusus dan 



 
 

bermakna simbol. Di dalam novel Perempuan Rusuk Dua penulis 

menggambarkan beberapa mimpi yang bersifat simbol dan terjadi dalam 

realita tokoh dalam novel tersebut. Mimipi yang digambarkan pengarang 

adalah mimpi Papuk Sinar yang diceritakan kepada Gersom, karna mimpi itu 

ada hubungannya dengan Gersom. Papuk Sinar bermimpi selama sembilan 

malam berturut-turut, seekor burung gagak putih mengitari rumah Gersom, 

dan hal yang berbeda terjadi pada mimpinya di malam ke sembilan Gersom 

memberikan gading gajah ke burung gagak putih itu. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 

” Saya bermimpi sembilan malam berturut-turut pada jam yang sama dan 
mimpi yang sama. Anehnya, setiap malam tidak ada yang berbeda. Persis. Apa 
ada kaitannya dengan saya, Pak? 
Itulah sebabnya, Gersom. Karena saya mengira terkait dengan kamu, makanya 
saya datang temui kamu.” (PRD, 2009: 40). 
 
“ Burung gagak putih mengitari atap rumahmu. Gagak putih itu berkeliling 
sampai ia merasa diri lelah, baru ia kembali ke arah datangnya. Utara. Ada 
sedikit yang membedakan mimpi saya di malam kesembilan, yakni kamu 
memberikan gading gajah ke gagak putih itu di tengah kerumunan orang-orang 
yang mengagumi gagak putih itu. Saya melihat gagak putih sekali waktu 
berwajah murung. Tetapi begitu ia sampai di atas rumahmu, wajahnya berubah 
berseri-seri. Begitu setiap malam saya bermimpi, Gersom.” (PRD, 2009: 40). 

 
Simbol yang terlihat adalah burung gagak putih. Simbol burung dalam 

keadaan sehari-hari biasanya menjadi perlambangan  dari seorang wanita. Dan 

gading gajah yang identik dengan simbol kekuatan seorang pria yang diberikan 

kepadawanita pada mimpi Papuk Sinar. 

Gersom adalah orang yang akhirnya selalu terpikir tentang makna mimpi 

Papuk Sinar setelah ia bertemu dengan Zippora. Pada halaman 173 Gersom 

mengingat mimpi Papuk Sinar. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 

“ Sementara di tengah ladang dan sawah menghijau. Di tengah warga yang 
sudah berjejal. Gersom mengingat mimpi Papuk Sinar. Teringat. Terus 
teringat.” (PRD, 2009: 173). 
 
Burung gagak putih yang dimaksud pada mimpi Papuk Sinar adalah 

Zippora, Zippora yang datang ke Serewe dan tinggal tepat disamping rumah 



 
 

Gersom dan menemukan kebahagiaan pada diri Gersom, itulah makna mimpi 

Papuk Sinar. 

Percaya pada mimpi dalam kehidupan sehari-hari sudah melekat pada diri 

masyarakat Sasak. Bahkan di zaman modern seperti ini, suku Sasak masih 

memepercayai mimpi sebagai pertanda. Jika seorang akan mendapatkan rizki, 

mimpinya akan erkaitan dengan bayi atau kotoran, tetapi jika berkaitan dengan 

hal-hal buruk, mimpinya akan berkaiatan dengan memotong rambut, digigit ular, 

gigi tanggal, dan jatuh dari suatu benda atau tempat misalnya pohon, motor atau 

dari jurang. 

Kepercayaan masyarakat tidak hanaya ada mimipi sebagai sebuah pertanda 

namun masyarakat Sasak juga percaya kepada tangisan anak kecil sebagai sebuah 

pertanda. Pertanda buruk atau baik dapat diartikan dari muasal tangisan anak 

kecil itu terjadi.    

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
“ Anak Zippora tiba-tiba merajuk dahsyat. Begitulah seorang anak yang 
susah ditebak perasaannya. Wajah Zippora sedikit pucat melihat tingkah 
anaknya seperti itu. Dalam tradisi masyarakat Sasak, tangisan seorang anak 
memberikan seribu makna. Tak ada satu pun tangisan seorang kanak 
kodek: anak kecil yang tidak mendatangkan makna.” (PRD, 2009: 87). 
 
“Zippora masih tercenung dengan tangisan anaknya. Ia berusaha meraba 
makna yang sejatinya sudah terungkap sejak lama. Sementara suaminya 
masih menggenggam telapak tangannya. Matanya benar-benar sudah me 
merah. Suami Zippora adalah laki-laki yang dengan bangga menyelesaikan 
masalah dengan materi. Sesudah itu, ia menganggap persoalan selesai. 
Begitu juga ia terhadap Zippora dan anaknya.” (PRD, 2009: 88). 
 
Bagi masyarakat Sasak tangisan anak kecil sering diartikan sebagai 

gambaran perasaan orang tuanya, dan tak satu pun tangisan anak kecil yang 

tidak mendatangkan makna. Itu sebabnya masyarakat Sasak sangat menjaga 

anak kecil dari hal-hal yang gaib. 

Fungsi dari bentuk wujud budaya percaya pada mimpi dan tangisan anak 

kecil adalah sebagai pemberitahuan atau pertanda akan terjadi sesuatu yang 

buruk atau sesuatu yang baik, sehingga ketika seseorang mendapat pertanda 

buruk dari mimpinya, ia dapat lebih berwaspada dan berhati-hati dalam 

melakukan sebuah tindakan. Dan ketika mendapatkan pertanda baik dapat 

menjadi sebuah motifasi untuk mendapatkannya. 

 



 
 

 

e) Sikap Moral dalam Kehidupan 

Sikap moral sangatlah penting ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. 

Didalam novel Perempuan Rusuk Dua terdapat beberapa sikap moral 

diantaranya: Kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan. 

Kesetiaan 

Kesetiaan merupakan harta yang tak terniai harganya dalam masyarakat, 

penanaman kesetiaan dan kejujuran harus dimulai sejak dini. Dalam kehidupan 

masyarakat sasak ada yang dinamakan kesetiaan mati, dimana kesetiaan 

seorang istri benar-benar pada suaminya. Segala kebutuhan suami harus 

didahulukan baru memenuhi kebutuhan anak. Namun dalam novel Perempuan 

Rususk Dua terjadi pelanggaran terhadap kesetiaan. Hal ini terlihat ketika 

Zippora meninggalkan suaminya dan menjalani cinta terlarang dengan Gersom 

Fungsi dari sebuah kesetiaan adalah  untuk mencapai kehidupan keluarga 

yang bahagia. Dan menumbuhkan rasa saling percaya dalam menjalin kehidupan 

bermasyarakat, serta menjauhkan masyarakat dari perpecahan. Khususnya bagi 

kehidupan rumah tangga fungsi dari keasetiaan itu adalah untuk menjaga 

keharmonisan dan menjauhkan dari perceraian. 

Kejujuran 

Seperti halnya kesetiaan, kejujuran juga merupakan harta yang tiada 

taranya. Sejak zaman kuno masyarakat Sasak menjunjung tinggi nilai 

kejujuran . Oleh sebab itu kejujuran harus ditanamkan sejak dini, dengan 

kejujuran seseorang akan selamat. Pada dasarnya setiap orang juga memiliki 

sikap tidak jujur, tetapi kadang-kadang tidak dikembangkan. Seperti hal yang 

terlihat dalam novel ini Zippora jujur kepada Gersom bahwa ia masih 

perawan. 

Ketulusan 

Tulus adalah suatu sikap untuk tidak mengharapkan imbalan dari 

perbuatan yang dilakukan. Pada zaman sekarang, sangat jarang kita temukan 

karena sebagian besar manusia kini dalam melakukan sesuatu selalu 

mengharapkan imbalan. Kalau pun ada yang tulus, tentu jumlahnya sangat 

sedikit. Ketulusan dapat terlihat ketika Jelinah melakukan segala sesuatu tanpa 

mengharapkan imbalan.  



 
 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
 
“ Jelinah berlari ke dalam rumah. Dari tadi ia menunggu di luar. 
Telinganya ia tutup rapat-rapat. Karena bukan untuknya pembicaraan itu. 
Begitulah ia diajarkan oleh kakeknya. Bahwa sebodoh apa pun ia, Jelinah 
harus setia pada orang yang berbuat baik untuk dirinya. Harga diri orang 
Sasak terletak, selain pada lidahnya, juga pada hatinya yang teguh 
memegang kebaikan orang....” (PRD, 2009: 315). 

 
Dalam kutipan diatas terlihat ketulusan Jelinah dalam bekerja, ia hanya 

melakukan yang harus ia lakukan. Jelinah tidak mau terlibat dalam pembicaraan 

yang bukan untuknya, meski ia mendengarnya ia tetap setia dan menutup rapat 

telinganya. 

Ketulusan seseorang dapat menjadikan orang itu sangat berharga. 

Seseorang yang tulus akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, 

sehingga banyak orang yang akan suka dengan keberadaannya itulah salah satu 

fungsi atau manfaat dari ketulusan. 

b.  Aktifitas (Tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. 

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

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

tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, bisa diobservasi, difoto dan dapat didokumentasikan. 

Aktifitas (tindakan) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dan fungsi wujud 

budaya Sasak dalam novel Perempuan Rusuk Dua antara lain: 

a) Berkunjung ke Rumah Wanita 

Dalam proses saling mengenal dalam berpacaran, pemuda masyarakat 

Sasak datang ke rumah si gadis untuk silaturrahim, dimana dalam masyarakat 

Sasak di sebut Midang. Midang adalah tradisi turun temurun yang dipergunakan 

muda mudi Sasak sebagai media hiburan, yang prinsipnya tidak banyak 

memberikan konstribusi untuk saling mengenal secara mendetail melainkan 

sejenis kunjungan silaturrahim pemuda kepada pemudi. Lain halnya dengan si 

gadis, dia akan menemani dan menjamu laki-laki yang datang midang ke 

rumahnya, hal tersebut dalam tradisi masyarakat Sasak disebut Nemin.  

  



 
 

Aktifitas yang dilakukan muda mudi Sasak yaitu nemin dan midang 

tergambar pada saat Zippora melakukan ide gila untuk mencoba menggantikan 

seorang gadis Serewe bernama Keni untuk nemin. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
“ Perempuan yang pernah melakukan ide gila, terkenang pula saat begini. 
Setelah sembilan bulan tinggal di Serewe. Ia nekad melakukan uji coba 
hanya untuk memeroleh sensasi dan untuk membuktikan kebenaran yang 
pernah terdengar dari Nurham. Pada suatu malam, ia meminjam pakaian 
seorang gadis bernama Keni. Kemudian ia mengambil peran Keni untuk 
nemin laki-laki yang datang midang.” (PRD, 2009: 397-398). 
 

Zippora tetap tenang dalam menjalankan perannya, dan sangat 

menikmati setiap peristiwa yang terjadi dalam prosesi nemin dan midang, 

meski banyak sindiran yang dilakukan oleh laki-laki yang datang berkunjung. 

Dan biasanya ketika midang laki-laki akan membawa sesuatu untuk gadis yang 

ia datangi.  

Hal tersebut nampak pada kutipan berikut: 
“...Zippora tetap tenang dalam membawakan perannya, sehingga laki-laki 
yang datang midang pun sekali waktu tak berpikir muasal sejati gadis yang 
sedang dipidang. Terpenting bagi mereka adalah dapat midang. Mereka 
pun sangat pandai memergunakan kata-kata rayuan yang terkias.” (PRD, 
2009: 398). 
 
“ Sindirian bertubi dari laki-laki yang datang midang. Zippora mengerti. 
Gesit ia mengambil gelas yang tersemar di lidah ceret. Kemudian ia tuang 
air minum di sana. Laki-laki yang menyindir pun segera mengambil air 
minum dengan senang. Zippora tersenyum dalam hati. Tidak lama, laki-
laki itu mengeluarkan keresek berwarna hitam. Lalu didorong keresek itu 
ke dekat Zippora.” 
“Ne isikme mandik, Arik. Arak anduk endah te dalem” ( ini gunakan untuk 
mandi dinda, ada handuk didalamnya). (PRD, 2009: 389). 
  

Ada beberapa keunikan dari tradisi midang yang dilakukan muda mudi 

Sasak, antara lain yaitu sebagai media kenalan. Jadi, setiap laki-laki yang 

datang midang kerumah si gadis tidak selamanya sakling mengenal. Bisa saja 

seorang laki-laki mendengar atau mendapat imformasi tentang gadis cantik di 

desa tertentu, dan ia tertarik ke sana. Lalu proses perkenalannya ketika laki-laki 

itu benar-benar mendatangi rumah gadis tersebut.  

Midang banyak menggunakan bahasa simbol, karena ketatnya aturan 

yang meski dijalani. Misalnya tidak boleh terlalu banyak bicara, harus 

memiliki rasa timbang ulur dengan laki-laki lain. Keunikan lain dari midang 

adalah sejumlah laki-laki diperbolehkan secara bersamaan melakukannya 



 
 

(duduk berjejer di rumah satu gadis). Tidak jarang dijumpai apabila gadis itu 

cantik, bisa lima sampai sepuluh lebih yang datang midang dalam waktu 

bersamaan. Dalam kesempatan ini, seorang gadis boleh menerima tawaran 

pacaran yang diajukan olek laki-laki yang datang, dan laki-laki harus tunduk 

pada aturan main yang diberikan oleh gadis. Misalnya, tidak boleh saling 

curigai satu sama lain antara laki-laki yang satu dengan yang lain. Artinya, 

masing-masing laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan secara 

penuh si gadis. (catatan kaki PRD, 2009: 102). Terdapat kutipan yang 

menggambarkan keunikan dari midang ketika Zippora menemani beberapa 

pemuda yang datang ke rumah Keni dan Gersom mengambil peran sebagai 

ayah Keni.  

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
 
“...Malam itu, Zippora mengambil tempat dan cara duduk persis seperti 
Keni. Gersom berperan sebagai bapaknya di belakang, di tempat yang agak 
gelap dan tersembunyi. Lebih dari sepuluh orang laki-laki datang midang.” 
(PRD, 2009: 398). 
 

Tradisi midang muda mudi Sasak sampai sekarang masih ada, dan 

dizaman modern ini para remaja menyebutnya dengan sebutan ngapel. Ngapel 

sama halnya dengan midang namun seiring dengan perkembangan zaman 

peraturan midang sudah tidak digunakan lagi, dimana orang yang datang 

midang tidak boleh lebih dari satu karena biasanya akan menimbulkan 

masalah. Orang ngapel tidak hanya dirumah si gadis, sekarang ini banyak 

ditemukan remaja bertemu dengan pacarnya dijalanan, di taman kota, atau 

dimana saja orang bisa melakukan perkenalan dan  bertemu dengan 

pasangannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan 

pertemuan para remaja lebih mudah. Karena melalui teknologi tersebut para 

remaja melakukan perjanjian dimana mereka akan bertemu dengan 

pasangannya. 

Fungsi dari bentuk aktifitas masyarakat Sasak tradisi midang adalah 

sebagai sarana silaturrahim ke rumah si gadis yang di suka, dalam upaya untuk 

lebih saling mengenal dengan pasangan, selain itu tradisi midang digunakan 

sebagai media perkenalan seorang pemuda dengan seorang gadis cantik yang 

belum dikenal. 

 



 
 

b) Tradisi Bau Nyale 

Bau Nyale adalah aktifitas masyarakat Sasak yang sudah mengakar. 

Biasanya, pesta bau nyale dilaksanakan menjelang musim panen, dipenghujung 

musim hujan. Pada bulan antara januari-februari. Bau artinya menangkap. 

Sedangkan nyale adalah hewan laut sejenis cacing berwarna hijau. Bau nyale 

bermula dari legenda Putri Mandalika, yang oleh kecantikannya, ia dipinang 

oleh tiga orang pangeran, yang juga berhubungan keluarga dengannya. Putri 

Mandalika pada posisi yang sulit, karena kalau salah seorang dari ketiga 

pangeran itu terpilih, maka akan terjadi peperangan, yang mengakibatkan 

kesengsaraan bagi rakyat. Untuk menghindari peperangan inilah, pada suatu 

dini hari, Putri Mandalika memilih menceburkan diri ke laut, yang sebelumnya 

berpesan kepada dayang-dayangnya, kalau ada sejenis cacing berwarna hijau 

muncul pagi hari, itulah penjelmaan dirinya. Dan ia harapkan semua rakyat 

menangkap hewan laut itu sebagai wujud persatuan. Nyale, sebagian pengamat 

budaya lokal mengartikan bahwa dinamakan nyale karena dari hewan sejenis 

cacing itu keluar semacam cahaya yang membuatnya sangat tampak kalau 

sudah muncul ke permukaan laut. Tradisi bau nyale di masyarakat berlangsung 

di dua tempat, yakni di Lombok Timur terletak di sepanjang pantai Kaliantan. 

Sedangkan di Lombok Tengah di pantai Seger, dan sejumlah titik lainnya di 

sekitar pantai Seger. 

Aktifitas masyarakaat Sasak Bau Nyale digambarkan pada novel 

Perempuan Rusuk Dua, ketika Gersom mengajak Zippora ke pantai Kaliantan 

untuk menyaksikan malam puncak perayaan Bau Nyale. Perayaan Bau Nyale 

yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Sasak yang datang dari beberapa 

daerah di Lombok membuat acara tersebut sangat ramai dan membuat jalan 

menjadi macet. 

Nyale oleh masyarakat Sasak banyak digunakan, terutama yang berkaitan 

dengan ritual. Misalnya untuk kesuburan padi. Tradisi bau nyale sebagai 

perwujudan rasa syukur masyarakat Lombok atas nikmat dan keajaiban alam 

yang diberikan Tuhan. Sehingga masyarakat selalu terhindar dari kelaparan. 

Tradisi bau nyale juga membuat masyarakat selalu ingat akan fenomena 

solidaritas kelangsungan budaya tradisional. Selain itu fungsi dari tradisi bau 

nyale masyarakat Sasak adalah sebagai sarana pemersatu masyarakata. Dan 

sebagai ajang pertemuan muda mudi dari berbagai daerah di Lombok.  



 
 

 

c. Artefak (Karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, 

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

dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga 

wujud kebudayaan. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan aktifitas, 

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat dan sistemnya kongkret. 

Seperti pabrik, kamputer candi dan lain-lain.  

Bentuk dan fungsi yang digolongkan sebagai wujud kebudayaan artefak 

(karya) dalam novel Perempuan Rusuk Dua antara lain: 

a) Kesenian 

Kesenian merupakan hasil karya ketinggian moral sesuatu 

pendukungnya. Nilai seni yang tinggi dihasilkan dari derajat kejiwaan dalam 

moral yang tinggi pula. Dalam perkembangannya sejalan dengan upacara adat, 

kesenian menjadi alas gerak yang terpelihara. Kesenian dan adat berkembang 

terus dan beramisilasi dengan perkembangan adat setempat. 

Sasak terkenal dengan keseniannya, segala ritual uacara adat maupun 

keagamaan, misalnya dalam upacara pernikahab terdapat gendang beleq, 

cilokaq, jangger/jogget dll. Bentuk-bentuk kesenian Sasak adalah sebagai 

berikut: Seni music, Seni sastra, Seni suara, Seni tari, dan Seni kerajinan 

tangan. 

Kesenian yang terdapat dalam novel Perempuan Rusuk Dua adalah 

sebgai berikut: 

Seni musik 

Seni musik merupakan salah satu kesenian Sasak yang biasa dimainkan 

untuk mengiringi pengantin dan tari-tarian dalam acara acara tertentu 

sepertiupacara adat (perkawinan) 

Dalam novel Perempuan Rusuk Dua seni musik dapat dilihat dalam 

kutipan berikut: 

“ Dentang pemukul gendang pemusik cilokaq sayup sampai di telinga. 
Waktu masih berat beranjak dari pagi. Jauh di rumah Gersom, air telaga di 
belakang rumah salah seorang warga desanya tumpah, melimpahi halaman 
rumah.” (PRD, 2009: 43). 
 
“ Petikan gambus cilokaq yang menyanyikan lagu “Ngeringsang” dengan 
lengking penyanyi Rosanti Said seolah menggiring kisah menuju rumah 



 
 

yang jauh.” (PRD, 2009: 44). 
 

Cilokaq adalah musik tradisional Sasak yang dimainkan secara group. 

Group musik ini terdiri dari vokalis, gendang, gambus, seruling, rencek-ecek-

ecek, dan biola yang digesek secara tradisional. Musik ini dimainkan tidak 

mengenal musim. Karena banyak dijumpai hampir dalam setiap upacara dan 

acara. Dalam perkembanganya, musik ini diproduksi secara populer dengan 

kemasan yang lebih modern. Namun tetap memergunakan bahasa Sasak 

sebagai bahasa syair musik. Syair musik dibuat mengikuti gaya pantun yang 

berisi nasihat dan persoalan cinta muda mudi. 

Selain cilokaq, masyarakat Sasak juga memiliki seni musik tradisional 

yang lain yaitu 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 

perajurit ke medan perang atau menyambut kedatangan para perajurit dari 

medan perang. Oleh karena itu digunakan gendang beleq yang memiliki suara 

yang besar, semerawut dan menggema sehingga dapat membangkitkan 

semangat para pejuang. 

b) Tahap-tahap dalam Upacara Pernikahan 

Dalam novel Perempuan Rusuk Dua, terdapat kutipan yang 

menyebutkan beberapa tahap-tahap pernikahan adat Sasak. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 
 
“ Terdapat indikasi pengalihan uang jaminan oleh orang tua perempuan. 
Misalnya begini, begitu prosesi pernikahan selesai dilaknsanakan, yang 
ditandai dengan nyelabar, yakni kunjungan kekeluargaan pihak laki-laki ke 
perempuan pasca sebelum ijab kabul dan ngiring-nyondol-nyongkolan, 
orang tua perempuan memberikan segenap perabotan dan keperluan rumah 
tangga lainnya kepada anaknya untuk dibawa ke rumah suaminya.” (PRD, 
2009: 106-107). 
 

Upacara pernikahan adat Sasak memiliki banyak tahapan, dalam tiap 

tahapan terdapat hasil dari bentuk dan fungsi wujud gagasan dan aktifitas. 

Adapun tahap-tahap dalam upacara pernikahan adat Sasak adalah merariq, 

merangkat, sejati, selabar, nuntut wali, bait janji, sedawuh, sorong serah aji 

krame, nyongkolan, dan napak tilas. 

Fungsi dari bentuk budaya tahap-tahap dalam pernikahan adat Sasak 



 
 

adalah untuk menghargai peraturan budaya yang sudah ada, menjaga 

kesakralan pernikahan dari masyarakat Sasak dan untuk mendukung dan 

mempertahankan budaya yang telah diwariskan nenek moyang. 

c) Pakaian Adat Sasak 

Pakaian Adat Sasak adalah busana yang dibuat, dipakai serta didukung 

oleh masyarakat Sasak. Buasana adat Sasak dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh budaya Etnis Melayu, Jawa, Bali dan Bugis. Pengaruh dari 

berbagai etnis tersebut berakulturasi menjadi satu dalam tampilan Busana Adat 

Sasak.  

Dalam novel Perempuan Rusuk Dua pakaian adat Sasak tergambar 

ketiak Gersom menggunakan baju kebesarannya untuk bertemu Lalu 

Ginawang, dan Lalu Ginawang menyuruh untuk melepaskannya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan: 

“ Buka pakaian yang kamu kenakan, Gersom. 

Gersom masih terdiam. Ia ingin bertahan lewat diam. Karena itulah 
pertahanan paling kokoh. Ia menyadari dirinya terlalu emosi, dan itulah 
yang menimbulkan celah bagi Lalu Ginawang untuk mengambil 
kesempatan mengalahkan dirinya.” (PRD, 2009: 389). 

“ Ada pelajaran yang sedang mengalir di dalam tubuhnya. Perlahan ia buka 
pakaian kebesaran adat Sasak yang ia kenakan. Ia merasa sudah melakukan 
kesalahan. Sasak bukan terletak pada simbol. Tidak pada pakaian. Simbol-
simbol verbal itu hanyalah serat kecil dari Sasak yang agung.” (PRD, 2009: 
390). 
 

Pemakaian busana adat dilakukan untuk kegiatan yang berkenaan dengan 

adat dengan tata cara yang beradat. Fungsi dari pakaian adat Sasak adalah 

sebagai bentuk dari karya masyarakat dan sebagai ciri khas masyarakat Sasak 

yang membedakannya dengan budaya-budaya didaerah lain. Selain itu pakaian 

adat berfungsi sebagi baju kebesaran masyarakat Sasak ketika melakukan 

upacara-upacara adat, serta untuk menjaga dan mempertahankan budaya yang 

dimiliki. 

 

3. Relevansi Terhadap Pembelajaran Sastra pada Siswa SMA 

Novel Perempuan Rusuk Dua ini mempunyai pengaruh positif bagi peserta didik. 

pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membentuk manusia yang berbudi 



 
 

pekerti yang luhur, taat kepada Sang Pencipta, lebih menghargai budayanya sendiri dan 

menjalin kehidupan di dunia dengan penuh ikhlas. 

Dengan  demikian, analisis struktur serta analisis bentuk dan fungsi wujud 

budaya yang terdapat dalam novel Perempuan Rusuk Dua dapat sejalan dengan tujuan 

dari pembelajaran sastra  di sekolah. 

Novel Perempuan Rusuk Dua sebagai salah satu hasil penciptaan karya sastra 

dalam dunia seni saat ini, mampu mendapatkan perhatian kalangan pencita novel. 

sebagai salah satu kekayaan yang dimilikinya. Novel Perempuan Rusuk Dua dijadikan 

sebagai salah satu sumber bahan pembelajaran sastra di sekolah. 

Kurikulum terbaru Sekolah Menengah Atas sebagai rujukan penelitian ini 

membuat beberapa pokok bahasan kesusastraan, yang dijabarkan dalam KTSP, khusus 

untuk kelas XII. 

E. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa  

1. Dalam novel Perempuan Rusuk Dua terdapat tiga  wujud budaya universal dengan 

kajian bentuk dan fungsi yang digambarkan secara tersurat dan tersirat oleh. Ketiga 

wujud budaya tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Wujud ideal (Gagasan) 

1. Adanya 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. Pelanggaran terhadap hukum adat ini berakibat pada 

pemberian sanksi moril dan materi. Sanksi morilnya antara lain terpelilak, 

terpeluah, dan terselong.Sedangkan sanksi materilnya dalam bentuk denda adat 

yang dinamakan dendosan. Dan fungsi dari hukum adat atau awig-awig adalah 

untuk meredam berbagai konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat Sasak 

2. Adanya stratifikasi (pelapisan sosial) yang mengatur pola hidup masyarakat. 

Pengarang menceritakan adanya pembagian kelas sosial, golongan yang paling 

banyak diceritakan yaitu golongan bangsawan dan jajar karang atau kaule bale 

yang perbedaannya menjadi tema sentral novel. Dan fungsi dari pelapisan sosial 

dikalangan suku Sasak adalah sebagai penataan keteraturan sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

3. Derajat laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Sistem patrineal 

yang dianut menetapkan laki-laki sebagai penerus keturunan dan mendapat hak 



 
 

yang lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun didalam novel tidak dijelaskan 

secara tersurat, konsep ini tersirat dipemikiran-pemikiran salah satu tokoh. Dan 

fungsi i dari bentuk budya “Derajat laki-laki di anggap lebih tinggi dari 

perempuan” adalah agar seorang istri atau perempuan lebih menghormati, 

berbakti, dan menghargai posisi suaminya menjadi kepala rumah tangga. 

4. Percaya pada mimpi dan tangis anak kecil.Tokoh-tokoh dalam novel Perempuan 

Rusuk Dua ini mempercayai mimpi dan tangisan anak kecil sebagai pembawa 

pertanda, mimpi burung gagak putih mengitari rumah, Kepercayaan tokoh-tokoh 

kepada mimpi mewakili kepercayaan Suku Sasak sendiri terhadap mimpi. 

5. Adanya sikap moral dalam hidup. Dalam novel Perempuan Rusuk Dua terdapat 

tiga sikap moral yaitu kesetiaan dalam berumah tangga, kejujuran, dan ketulusan 

dalam berbuat. 

b. Aktifitas atau Tindakan 

1. Berkunjung kerumah wanita. Pemuda Sasak berkunjung ke rumah gadis dikenal 

dengan nama midang, sebagai sarana silaturrahim dan perkenalan dalam 

hubungan berpacaran anatra muda mudi Sasak. 

2. Tradisi Bau Nyale. Aktifitas masyarakat Sasak yang sudah melegenda dan 

mempunyai nilai sakral tinggi bagi suku Sasak. Biasanya, pesta bau nyale 

dilaksanakan menjelang musim panen, dipenghujung musim hujan antara bulan 

januari dan februari. Nyale oleh masyarakat Sasak banyak digunakan, terutama 

yang berkaitan dengan ritual. Misalnya untuk kesuburan padi. 

c. Artefak atau karya 

1. Kesenian yang digambarkan dalam novel Perempuan Rusuk Dua yaitu seni 

musik dan seni suara. Seni musik digambarkan melalui kesenian tradisional 

cilokaq, yang dijadikan sebagi sarana hiburan dan sebagi pengiring lagu-lagu 

Sasak, dan seni suara dalam masyarakat Sasak di sebut bekayaq. 

2. Tahap-tahap pernikahan adat Sasak yaitu meraariq, merangkat, sejati, selabar, 

nuntut wali, rebaq pucuk (bait janji, nunas panutan), sedawuh, sorong serah aji 

krama, nyongkolan, dan bales lampak. 

3. Pakaian adat Sasak merupakan busana yang dibuat, dipakai serta didukung oleh 

masyarakat Sasak. Pemakaian busana adat dilakukan untuk kegiatan yang 

berkenaan dengan adat dengan tata cara yang beradat. 

 



 
 

2.  Relevansi Bentuk dan Fungsi Wujud Budaya dalam Novel Perempuan Rusuk Dua dan 

Relevaninya dengan Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas. 

Novel Perempuan Rusuk Dua ini mempunyai pengaruh positif bagi peserta 

didik. pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membentuk manusia yang berbudi 

pekerti yang luhur, taat kepada Sang Pencipta, lebih menghargai budayanya sendiri 

dan menjalin kehidupan di dunia dengan penuh ikhlas. Dengan  demikian, bentuk dan 

fungsi wujud budaya yang terdapat dalam novel Perempuan Rusuk Dua dapat sejalan 

dengan tujuan dari pembelajaran sastra  di sekolah. Dan novel Perempuan Rusuk Dua 

dapat dijadikan salah satu bahan pembeljaran bagi siswa. 
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