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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
         Sastra merupakan salah satu unsur integral dari kebudayaan. Kehadirannya hampir bersamaan dengan adanya manusia, karena ia diciptakan dan dinikmati oleh manusia. Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman hidup manusia yang memanfaatkannya bagi pengalaman      hidupnya, baik dari aspek penciptaan yang mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya sastra, maupun aspek pendidikan yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. 
        Sastra itu mencerdaskan kehidupan bangsa karena dalam sastra ada ilmu, teknologi, ajaran agama, kedamaian, solidaritas kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat pendukungnya, bahkan sastra menjadi ciri identitas dan kemajuan peradaban suatu bangsa. Melalui sastra, orang dapat mengidentifikasi perilaku kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat pendukungnya.        Sastra Indonesia merupakan cermin kehidupan masyarakat Indonesia dan identitas serta kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Perkembangan tata kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu tercermin dalam karya sastra dari waktu ke waktu pula. Bahkan perkembangan tata kehidupan itu mempengaruhi perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, seringkali sastra menjadi objek dalam sebuah penelitian. Hal ini, menunjukkan bahwa karya sastra memiliki nilai estetik tersendiri yang menarik untuk dikaji secara mendalam. 
         Sebagai suatu perwujudan kebutuhan untuk aktualisasi diri dan kebudayaan estetik, karya sastra diciptakan sastrawan dengan tujuan untuk dibaca dan dinikmati jika berbentuk karya tulis serta mengambil pelajaran dari apa yang diamanatkan oleh pengarang dalam karya-karyanya. Setelah membaca dan memahami secara empiris novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin ditemukan unsur budaya, yang digambarkan pengarang dalam novel tersebut melalui tokoh-tokoh yang diciptakannya. Penulis tertarik untuk meneliti novel karena pada dasarnya novel merupakan salah satu genre sastra yang banyak diminati oleh masyarakat. 
        Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Taufik Darmawan (1999: 9) mengatakan bahwa novel mengangkat permasalahan hidup manusia yang bila diciptakan meliputi permasalahan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan dirinya sendiri.
        Novel sebagai salah satu karya sastra yang berupa hasil kreatif pengarang memiliki unsur-unsur pembangun seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Rahmanto (1998: 7) berpendapat bahwa novel adalah sebuah bentuk prosa yang memiliki struktur kompleks yang biasanya dibangun oleh unsur-unsur seperti: latar, perwatakan, cerita, teknik, bahasa, tema, dan lain sebagainya. Taufik Darmawan (1999: 11) menjelaskan bahwa sebuah karya sastra dibangun oleh unsur-unsur yang mendukung keberadaannya yaitu unsur intrinsik yang membangun karya sastra dari dalam berupa tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain-lain dan unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar seperti: sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, dan filsafat. Burhan Nurgianto (19995: 23) mengatakan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra, selanjutnya 
Nurgianto (1995: 22) menjelaskan novel sebagai sebuah totalitas yang mempunyai bagian unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan, lebih diperjelas lagi dengan mengatakan bahwa keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial akan berpengaruh terhadap karya sastra 
(Nurgianto, 1995: 24). Hal ini mengingat bahwa sastrawan itu anggota masyarakat, maka ia tidak dapat lepas darinya, seorang sastrawan tidak lepas dari pengaruh sosial-budaya masyarakatnya. Latar sosial itu terwujud dalam tokoh-tokoh yang dikemukakan, sistem kemasyarakatan, adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap  dalam karya sastra. 
        Kebudayaan Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada di seluruh Indonesia menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan untuk pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia ( Supratno, 1996: 1 dalam Atmaja, 1999: 1). Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif yang diperlukan bagi pembangunan dan proses pembangunan. Oleh karena itu, sikap feodal dan kedaerahan perlu dicegah ( Atmaja, 1999: 1— 2).
       Kebudayaan Bima sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia sesungguhnya dapat dilihat sebagai salah satu hasil dan sekaligus proses penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama sebagai dasar pijakan oleh para pendukungnya. Dengan demikian, kebudayaan Bima pada awalnya adalah landasan perilaku yang khusus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bima sendiri. 
        Penulis sangat tertarik meneliti budaya Bima yang diangkat dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin sebagai objek penelitiannya. Hal ini dikarenakan oleh kondisi budaya bangsa Indonesia yang sedikit demi sedikit sudah tergeser oleh budaya barat yang merebak di kalangan masyarakat. Pengarang menyodorkan permasalahan yang sangat menarik dalam tulisannya yang digambarkan  oleh tokoh-tokoh yang diciptakannya. Dari cerminan masyarakat Bima yang digambarkan melalui adat dan budaya dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin, pengarang secara tidak langsung memberitahukan kepada pembaca bahwa masyarakat Bima masih memegang teguh norma-norma adat yang berlaku meskipun Bima adalah salah satu daerah yang dikhawatirkan oleh pemerintah akan kelestarian adat istiadatnya
       Unsur-unsur universal kebudayaan digambarkan dengan sangat jelas oleh pengarang dengan kemasan kalimat yang sangat apik dan mudah dimengerti oleh pembaca sehingga apa yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca benar-benar tersampaikan melalui novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin. Unsur-unsur kebudayaan Bima tersebut digambarkan dengan tokoh-tokohnya yang taat beragama dan patuh pada ajaran yang berlaku. Tokoh-tokoh yang haus dengan ilmu pengetahuan.  Kesenian-kasenian Bima seperti seni musik berupa sarune, ndiri biola, dan genda, seni suara berupa lagu haju jati yang dinyanyikan oleh salah satu tokoh yang ada dalam novel, dan seni tari berupa permainan gantao, sebagian kata-kata dalam novel menggunakan bahasa Bima, dan mata pencaharian serta sistem teknologi yang digambarkan masih bersifat tradisional.
        Ketertarikan penulis untuk mengangkat kebudayaan sebagai objek penelitiannya berawal dari fenomena yang dilihat dalam kehidupan
sehari-hari di mana kebudayaan tradisional sudah tergeser oleh budaya barat. Dengan adanya novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin yang mengangkat masalah budaya dalam karyanya memberikan gambaran kepada kita bahwa kebudayaan Bima bisa tergeser oleh pemikiran modern, dan kemajuan teknologi dunia. Akan tetapi, keaslian budayanya masih ditampakkan melalui tokoh dan latar yang diciptakannya sebagai sarana untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan pengarang.
1.2  Perumusan Masalah
       Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Unsur-unsur budaya apa sajakah yang ada dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin?
	Bagaimanakah kondisi adat budaya Bima yang digambarkan dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin?

1.3  Tujuan Penelitian
 Berdasarkan  perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
a.  Mengetahui unsur-unsur budaya yang diangkat  dalam novel  “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin.
	Mendeskripsikan kondisi adat budaya Bima yang digambarkan dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin.

1.4  Manfaat Penelitian 
1.4.1  Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi para pembaca khususnya pecinta karya sastra untuk lebih meningkatkan apresiasinya terhadap karya sastra.
b. Memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan lembaga pendidikan  yang terkait guna dijadikan salah satu acuan atau referensi pada masa yang akan datang.


1.4.2  Manfaat Praktis
a. Sebagai sumbangan pemikiran, ide, dan gagasan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu sastra, khususnya dalam bidang kebudayaan sebagai salah satu unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar. 
b. Dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang kesastraan yang dikhususkan dalam bidang kebudayaan yang termasuk salah satu unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar.















BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu
       Beberapa Penelitian terdahulu yang menyangkut tentang masalah nilai sosial telah banyak dilakukan. Para peneliti mengangkat masalah sosial sebagai objek penelitiannya dikarenakan oleh keadaan sosial masyarakat selalu berkembang atau bisa dikatakan berubah-ubah dan semua itu dituangkan dalam bentuk karya sastra yang menyajikan masalah-masalah  sosial tersebut dengan sangat apik sehingga pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca secara tidak langsung tersampaikan.
        Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah nilai sosial, pernah dilakukan oleh Zulaeli (2004) dengan judul “Nilai Sosial Novel Mekar Karena Memar Karya Alex L. Tobing” menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan dalam novel Mekar Karena Memar berbentuk keluarga inti (keluarga sederhana berdasarkan monogami). Nilai sosial yang ditemukan dalam novel Mekar Karena Memar memiliki  beberapa aspek dalam kehidupan, antara lain: nilai ekonomi, pendidikan, moral (etika), dan agama.
         Penelitian yang telah dilakukan Salehuddin Mahrif (1994) yang menyangkut perbandingan (persamaan dan perbedaan) nilai-nilai sosial dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, perilaku sosial dan stratifikasi sosial masyarakat dalam cerpen “Mis” karya Putu Wijaya dengan cerpen “Seorang Anak Di Mata Ibunya” karya Sori Siregar serta hubungannya dengan materi pengajaran sastra di SMTA untuk memecahkan masalahnya, peneliti menggunakan perpaduan antara pendekatan objektif, mimetis, ekspresif, dan resepsi, serta pendekatan sosiologi sastra dalam penelitian.	
        Penelitian Nur Aqilil Hasani (2009) tentang budaya Bali dalam novel “Kenanga” karya Oka Rusmini. Peneliti hanya menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam penelitian.  
2.2   Kajian Pustaka
2.2.1  Novel 
       Kata novel berasal dari kata latin “novellus” yang diturunkan pula dari kata “novies” yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya seperti puisi, drama, dan lain sebagainya maka jenis novel ini muncul kemudian 
(Henry Guntur Tarigan, 1991: 164). Selanjutnya Tarigan (1991: 164) menyatakan novel adalah suatu cerita dengan suatu alur cukup panjang mengisi satu buku atau lebih yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka menyatakan novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.
         Abdul Rajak menyatakan bahwa novel adalah jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, alur, latar, rekaan yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan mengandung nilai hidup, diolah dengan teknik kiasan dan ragam menjadi dasar konvensi penulisan. Novel bersifat realistis dan berkembang dari bentuk-bentuk naratif nonfiksi, misalnya: surat, biografi, kronik, dan sejarah. Jadi, novel berkembang dari 
dokumen-dokumen dan secara stilistik menekankan detil dan bersifat mimesis. Novel lebih mengacu pada realistis yang lebih tinggi dan psikologi yang mendalam (Burhan Nurgiyantoro, 1995: 15).
         Novel merupakan salah satu bagian dari fiksi
 (Badrun, 1983: 85). Kata fiksi atau fiction diturunkan dari bahasa latin “ fictio. Fiction”, yang berarti “membentuk, membuat, mengadakan, menciptakan”. Webster’s New Collegiate Dictionary 
(dalam Tarigan, 1991: 120) menyatakan bahwa “fiksi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk membedakan uraian yang tidak bersifat historis dari uraian yang bersifat historis dengan penunjukkan khusus pada sastra”.  
       Secara umum dapat disimpulkan bahwa novel adalah realitas imajinatif yang muncul karena adanya imajinasi pengarang. Pada kenyataan novel merupakan jenis prosa yang menceritakan kehidupan, baik yang menyangkut perwatakan tokoh atau lingkungan sekitar.
2.2.2   Pengertian Budaya 
         Kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta budayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan: hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu (Koenjaraningrat, 1989 : 181).
         Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna hierarki, agama, waktu, peranan, konsep alam semesta, objek-objek materi yang diperoleh sekelompok besar masyarakat dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok, (Dedy Mulyana, 1998: 18).
        Kebudayaan (culture) berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat kebiasaan dan lain-lain (Hasan Shadily, 1993: 81).
2.2.3   Unsur-unsur Kebudayaan 
 		        Menurut Koenjaraningrat (1987) bahwa kebudayaan itu memiliki konsep yang sangat luas untuk dianalisis sehingga perlu dipecah lagi ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tersebut. “Unsur-unsur kebudayaan yang universal” dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Unsur-unsur universal itu merupakan isi dari unsur semua kebudayaan yang ada di dunia ini, yaitu sebagai berikut: 
	Sistem religi dan keagamaan 
	Sistem dan organisasi kemasyarakatan 

Sistem pengetahuan 
Bahasa 
Kesenian 
Sistem mata pencaharian hidup 
Sistem teknologi
	   J.W.M. Bakker SJ. (1989: 38—49) dalam bukunya yang berjudul Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar juga mengklasifikasikan unsur-unsur universal kebudayaan ke dalam tujuh bagian. Akan tetapi, berbeda dengn Koenjaraningrat, Bakker menjelaskannya dengan lebih rinci, yaitu sebagai berikut : 
a.  Ilmu Pengetahuan 
 Ilmu pengetahuan meliputi sience (ilmu-ilmu eksata) dan humanitis (sastra, filsafat, kebudayaan, sejarah, dan lain-lain). Nilai ditentukan bukan saja oleh mutu masing-masing, melainkan juga oleh kedudukan dalam seluruh pola kebudayaan. Sosiologi ilmu pengetahuan adalah cabang ilmu baru yang mempertimbangkan nilai relatif serta fungsi pelengkap masing-masing ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah menghadapkan    banyak soal kepada filsafat kebudayaan.
b.  Teknologi 
Teknologi terhitung antara sikap dan hasil budaya yang penting. Berdasarkan pengetahuan alam, teknik bertujuan untuk memfaedahkan sumber-sumber alam agar terjamin makanan, perumahan, komunikasi dan lain-lain yang perlu untuk derajat hidup yang layak. Pemikiran tentang alam semata-mata, dan kemungkinan menguasai tenaga alam tidak dengan sendirinya menghasilkan teknik. Dalam kebudayaan primitif batas-batas antara kekuasaan manusia dan tenaga alam belum disadari dan manusia mencoba menguasai alam dengan magi, dengan mantera dan ritual.
c. Kesosialan
	Kesosialan sebagai sifat, unsur, asas, dan alat demikian erat berhubungan dengan kebudayaan, sehingga hanya dapat dibedakan secara konseptual saja. Ini berlaku dalam pandangan statis maupun dramatis. Secara statis kesosialan meliputi fungsi dalam 
intuisi-intuisi asas sebagai keluarga monogam, masyarakat adil dan makmur, desa dan kota, bangsa dan negara. Manusia yang hidup berdasarkan daya kodrat yang harus dikembangkan menjadi pembawa nilai terhadap orang lain. Setiap golongan sosial mencapai ikatan batin dalam menghayati 
nilai-nilai yang mewujudkan sebuah golongan sosial.
d. Ekonomi 
	Ekonomi, dalam rangka kebudayaan, meliputi pola kelakuan dan lembaga-lembaga yang melaksanakannya dalam bidang produksi. Seperti teknik, ekonomi pun bersifat ambivalen dan merugikan, bila tujuan yang dikejar tidak mengindahkan nilai-nilai budaya.
 e. Kesenian
	Kesenian, keindahan, estetika, mewujudkan nilai rasa dalam arti luas dan wajib diwakili dalam kebudayaan lengkap. Kedwitunggalan manusia yang terdiri atas budi dan badan tak dapat mengungkapkan pengalamannya secara memadai dengan akal murninya. Kesenian selalu melukiskan sebuah unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau pengolahan manusia. 
f. Agama
	Agama sebagai keyakinan hidup rohani pemeluknya, baik sebagai perorangan maupun sebagai jemaat adalah jawab manusia kepada panggilan Ilahi di dalam alam dan rahmat. Keyakinan itu memuat iman, sikap  sembah, rasa hormat, rasa tobat dan syukur yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia. Itu bukan dari usaha manusia, tetapi mengatasi kemampuannya.  


       2.2.4 Wujud Kebudayaan
         Koejaningrat, (1987: 5) berpendapat bahwa kebudayaan itu memiliki wujud paling sedikit tiga wujud, yaitu sebagai berikut :
a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak tidak dapat difoto, atau diraba. Lokasinya ada dalam kepala manusia atau dalam alam pikiran dari warga-warga masyarakat di mana kebudayaan yang  bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ini dapat disebut adat tata kelakuan atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Sebutan tata kelakuan itu maksudnya kebudayaan itu berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan  perbuatan manusia dalam masyarakat.
 b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial itu sendiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dengan bergaul satu dengan yang lainnya yang selalu mengikuti adat tata kelakuan. Sistem sosial ini bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan.
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ini disebut dengan kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat dan sistemnya konkret. Seperti pabrik, komputer, candi dan lain-lain.   
2.2.5.  Adat Istiadat
	   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka menyatakan bahwa adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala atau cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, dan hukum aturan yang diatur dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
	    Menurut Koenjaningrat (dalam Atmaja, 1999: 24) bahwa suatu masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Selanjutnya, menurut Manheim (dalam Atmaja, 1999: 24— 25) dikatakan adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakan dan yang memaksakan berlakunya.
2.3  Kerangka Teori 
	  Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.
	   Menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwardarminta mengartikan teori sama dengan “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan-ataran untuk melakukan sesuatu”.
	 Menurut Winomo (dalam Mardalis, 1999: 42— 43) teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum. Seorang ahli ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan menemukan prinsip-prinsip yang terletak dibalik fakta. Namun, prinsip yang dicari adalah dalil yakni generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum. 
	 Selanjutnya Siswoyo (dalam Mardalis, 19999: 42) mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Dia juga mengatakan bahwa teori menjalin hasil pengamatan ke dalam suatu pengertian utuh yang memungkinkan ilmuan untuk membuat pernyataan umum tentang variabel-variabel dan hubungannya.
       Berdasarkan beberapa definisi teori di atas, maka kerangka teori yang dipakai sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai budaya yang terdapat dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin adalah sebagai berikut :

Semiotika Sosial 
        Pradopo dalam Metodologi Penelitian Sastra mengutip pendapat Preminger yang mengemukakan bahwa studi sastra yang bersifat semiotik itu adalah usaha untuk menganalisis karya sastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan karya sastra memiliki makna. Dengan melihat variasi-variasi di dalam struktur karya sastra atau hubungan dalam antar-unsur-unsurnya, akan dihasilkan bermacam-macam makna 
(Pradopo, 2003: 94).
Semiotika sosial, menurut salah seorang pelopornya, Halliday (19992: 3 — 8 dalam Ratna, 2004: 117 — 118), adalah semiotika itu sendiri, dengan memberikan penjelasan lebih detil dan menyeluruh tentang masyarakat sebagai makrostruktur. Apabila analisa ekstrinsik terbatas dan memberikan penjelasan pada aspek tekstual, unsur-unsur kemasyarakatan sebagaimana terkandung dalam karya, yang kemudian dikaitkan dalam kenyataan sehari-hari, semiotika sosial melangkah lebih jauh, di satu pihak mencoba memberikan kemungkinan untuk menjelaskan hakikat masyarakat dalam rangka multidisiplin, sebagai multikultural. Halliday dalam hal ini menganggap bahwa istilah sosial sejajar dengan kebudayaan.
	  Semiotika sosial memiliki implikasi lebih jauh dalam kaitannya dengan hakikat teks sebagai gejala yang dinamis. Sebagai ilmu tanda, semiotika sosial mestinya dipahami kaitannya dalam konteks, dimana tanda-tanda tersebut difungsikan. Sebagai gejala kesusastraan teks juga hanya berfungsi dalam pemakaian, dalam interaksi antara pengirim dan penerima ( Ratna, 2004: 118).
	 Bahasa tidak sekedar merupakan variasi bentuk-bentuk lingual, tetapi juga mengandung nilai sosial budaya tertentu yang masing-masing berbeda dalam masyarakat yang berbeda. Ujaran yang diproduksi dalam konteks sosial budaya tertentu memiliki nilai atau makna tertentu pula sesuai dengan konteks sosial yang melatarinya 
(Searle, 1979: 235 dalam Atmaja, 1999: 55).
	  Dalam semiotika, teks sastra sebagai realitas yang dihadirkan di hadapan pembaca, di dalamnya pastilah sudah ada potensi komunikatif. Pemilikian potensi komunikatif salah satunya ditandai dengan digunakannya lambang-lambang kebahasaan di dalamnya. Akan tetapi, berbeda dengan lambang-lambang yang digunakan dalam bahasa komunikasi keseharian pada umumnya. Lambang yang terdapat dalam bahasa sehari-hari itu bersifat natural atau dalam kondisi ordinary language, maka bahasa dalam teks sastra hadir dengan didahului oleh motivasi subjektif pengarangnya sehingga lebih banyak bersifat arbitrer (Aminuddin, 2002: 124).
	  Bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan yang mempunyai arti. Medium karya sastra bukanlah bahan yang bebas (netral) seperti bunyi pada seni musik ataupun warna pada seni lukisan. Warna cat sebelum dipergunakan dalam lukisan masih bersifat netral, belum mempunyai arti apa-apa; sedangkan kata-kata (bahasa) sebelum dipergunakan dalam karya sastra sudah merupakan lambang yang mempunyai arti yang ditentukan oleh kesepakatan masyarakat. Lambang-lambang atau 
tanda-tanda kebahasaan berupa satuan-satuan bunyi yang mempunyai arti oleh konvensi masyarakat. Bahasa itu merupakan sistem ketandaan yang berdasarkan atau ditentukan oleh konvensi (sepakat) masyarakat. Sistem ketandaan itu disebut semiotik (a) atau semiologi (Pradopo, 2002: 121).
       Lebih diperjelas lagi oleh Pradopo bahwa yang pertama kali yang terpenting dalam lapangan semiotik, lapangan sistem tanda, adalah pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda ada dua prinsip, yaitu penanda (signifier) atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda, dan petanda (signified) atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada tiga jenis tanda yang pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah, misalnya potret menandai orang yang dipotret. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kasual atau hubungan sebab-akibat. Misalnya asap itu menandakan ada api. Simbol adalah tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan antaranya bersifat arbitrer atau semau-maunya, hubungannya berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat dan maknanya pun ditentukan oleh masyarakat.
	   Dalam memahami nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman 
Al-Amin konsep semiotika dapat digunakan karena dalam novel tersebut banyak simbol yang perlu dipahami dan diinterpretasikan secara mendalam, pengarang menggunakan simbol-simbol dalam novelnya.
	   Simbol mempunyai makna yang luas, bahkan semua objek apa pun atau kejadian yang mempunyai makna dapat disebut simbol 
(Spradley and Mc Curdi, 1975: 20 dalam Atmaja, 1999: 57).
	  Konsep semiotik sebagai ilmu tanda semakin berkembang, tidak hanya berlaku dalam bahasa, tetapi berlaku juga dalam ilmu seni, antropologi, dan sebagainya (Teew, 1984: 47 dalam Atmaja, 1999:56).
Sosiologi Sastra
	  Sosiologi adalah telaah tentang proses sosial manusia yang objektif dan ilmiah dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Seperti halnya sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Sosiologi dapat memberi penjelasan yang bermanfaat tentang sastra, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa sosiologi, pemahaman kita tentang sastra belum lengkap. Rahmat Djoko Pradopo (1993: 34) menyatakan bahwa tujuan studi sosiologis dalam kesusastraan adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antara pengarang, karya sastra, dan masyarakat.
         Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sastra dan landasannya adalah gagasan bahwa sastra merupakan cermin zamannya. Pandangan tersebut beranggapan bahwa sastra merupakan cermin langsung dari berbagai segi struktur sosial hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lain. Dalam hal itu tugas sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh khayal dan situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang merupakan asal usulnya. Tema dan gaya yang ada dalam karya sastra yang bersifat pribadi itu harus diubah menjadi hal-hal yang bersifat sosial. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra (Damono, 2003: 3).
        Sosiologi sastra sebagai landasan teori dalam menganalisis novel “Sebab cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin. Menurut pandangan teori ini, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Hal ini akan digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pengarang dapat mewakili dan menggambarkan seluruh masyarakat dalam karyanya.
       Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren 
(1993: 111) membuat klasifikasi yang berkenaan dengan sosiologi sastra, yaitu sebagai berikut: 
1. Sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Pengarang bisa diperlakukan sebagai individu maupun sebagai suatu sistem. 
2. Sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri; yang menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya.
3. Sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra berasal dari bermacam-macam golongan, kelompok, agama, pendidikan, umur, dan sebagainya 
(Damono, 2002: 3 — 4).  
	  Berbeda klasifikasi yang dibuat oleh Ian Watt, klasifikasi yang dibuat lebih condong pada hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :
	Konteks sosial pengarang adalah yang menyangkut posisi sosial  masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi diri pengarang sebagai perseorangan di samping mempengaruhi isi karya sastranya. 
	Sastra sebagai cermin masyarakat menelaah sampai sejauh mana sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat.
	 Fungsi sosial sastra, dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai seberapa jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur dan sekaligus sebagai pendidikan masyarakat bagi pembaca.

         Swingwood mendefinisikan sosiologi sebagai studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dan masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Selanjutnya dikatakan, bahwa sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup (Faruk, 1999: 1).
	 Swingwood juga melakukan pembagian atas sosiologi sastra atas tiga bagian yaitu (1) sosiologi dan sastra, yaitu a) karya sastra dipandang sebagai dokumen sosial budaya, b) melihat segi penghasil karya sastra, misalnya kedudukan sosial pengarang dan c) melihat penerimaan suatu masyarakat terhadap suatu karya sastra; (2) teori-teori sosial tentang sastra; (3) sastra dan strukturalisme (Wahidah,2000:17 dalam Zulaeli,2004:24).


BAB III
METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian 
	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, kemudian menarik kesimpulan yang berupa gambaran tentang sasaran penelitian. 
	Penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 1999: 26). Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi budaya Bima dengan gambaran yang diberikan penulis dalam novelnya yang berjudul “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin.
3.2  Deskripsi Sasaran
       Novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata”  karya Akhi Dirman Al-Amin diterbitkan oleh Genta Press Yogyakarta  tahun 2008 cetakan pertama. Sampul novel berwarna coklat yang bergambar seorang perempuan Bima yang memakai rimpu (jilbab tradisional Bima). Di sebelah kiri atas terdapat nama pengarang dan tulisan judul novel terletak di atas gambar sampul. Novel ini memiliki kekuatan alur konflik yang sangat mencekam. Lembar demi lembar selalu menyimpan rasa penasaran bagi pembacanya. Dalam novel ini pengarang menggali latar etnik Bima dengan halus dan lembut. Menggunakan bahasa yang indah, jernih dan puitik. Novel ini terdiri atas 140 halaman dengan ukuran kertas 12 cm x 19 cm.
3.3   Metode Pengumpulan Data
    Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasi sumber tertulis yang berkaitan dengan informasi data. Sumber pustaka yang dimaksud adalah buku-buku yang kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
2. Metode dokumentasi, yaitu mencari data dan bahan-bahan yang berupa catatan buku, surat kabar, majalah atau bahan dokumentasi yang sifatnya tertulis (Arikunto, 1998: 151).
3. Metode observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan dan mengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Pencatatan dan pengamatan yang dilakukan yakni kepada benda-benda, orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.


3.4   Metode Analisis Data
  	    Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra atau sosiokritik. Sosiokritik adalah kritik sastra yang memperhatikan masalah-masalah sosial budaya yang terjadi di tengah masyarakat yang  diangkat oleh para pengarang ke dalam sebuah tulisan. Dalam hal ini yang dianalisis adalah masalah budaya tradisional yang terus tergeser oleh keberadaan budaya barat.    
  	    Menurut Patton (1980: 268 dalam Cedin, 1999: 86) adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Selanjutnya menurut Maleong (1990: 190), analisis data merupakan proses penelaah seluruh data yang diperoleh melalui pengamatan, penelaah seluruh data, pencatatan, perekaman, dokumen, dan sebagainya.
	 Proses penganalisisan suatu data dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sampai berakhirnya penelitian artinya sampai masalah-masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian sudah mendapatkan jawaban atau terpecahkan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya, data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
	 Menganalisis unsur-unsur budaya apa saja yang terdapat dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin.
	Menganalisis kondisi adat Bima yang digambarkan novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin. 


BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Unsur-unsur Kebudayaan 
	  Menurut Koenjaraningrat (1987) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kebudayaan itu memiliki konsep yang sangat luas untuk dianalisis sehingga perlu dipecah lagi dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tersebut. Unsur-unsur kebudayaan yang universal dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil dan terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan unsur dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah sebagai berikut :
       a.  Sistem religi dan keagamaan 
	Sistem dan organisasi kemasyarakatan 

Sistem pengetahuan 
Bahasa 
Kesenian 
Sistem mata pencaharian 
Sistem teknologi
	   Unsur-unsur universal kebudayaan yang terdapat dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya  Akhi Dirman Al-Amin adalah sebagai berikut : 
a.  Sistem Religi dan Keagamaan 
 Religi merupakan suatu perasaan batin atau sikap personal yang ada hubungannya dengan Tuhan, rasio, dan rasa manusiawi yang dirasakan menusia secara mendalam.
        Masyarakat Bima mayoritas beragama Islam, dibuktikan oleh  banyaknya tempat peribadatan dan upacara-upacara keagamaan yang mencerminkan masyarakatnya yang masih memegang teguh ajaran agamanya.
        Secara historis, dahulu Bima merupakan salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara yang ditandai dengan kokohnya sebuah kesultanan yaitu kesultanan Bima. Islam tidak hanya menyatu dalam peraturan-peraturan formal-normatif saja, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat. Syariat Islam juga tidak hanya dilakoni oleh segelintir orang, tetapi sudah mendarah daging pada seluruh masyarakat Bima.  
        Akhi Dirman Al-Amin menggambarkan tokoh-tokoh dalam karyanya sebagai tokoh-tokoh yang taat beragama, patuh pada ajaran yang berlaku. Wanita-wanita yang digambarkan  selalu menggunakan rimpu (jilbab tradisional Bima) bila keluar rumah. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan novel berikut:
“Gadis itu membuka pintu rumahnya secara perlahan, kemudian membiarkan aroma pagi merasuki jiwanya. Dengan riang, dipakainya rimpu untuk menutupi rambut dan tubuhnya.” 
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 39 halaman 20).
...............................................................................................................
“ Wanita Bima sejati adalah mereka yang menutup auratnya agar tak terlihat lawan jenis. Wanita-wanita yang melilit tubuhnya dengan rimpu, agar kecantikannya hanya dapat dinikmati oleh lelaki yang berhak. Akupun melilit rimpu mpida untuk  menutupi rambutku yang indah. Sebab aku percaya, ke agungan selalu terpancar dari dalam diri, bukan dari kecantikan lahiriah semata.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat empat pada paragraf 113 halaman 36).
................................................................................................................
Gadis yang mengenakan rimpu itu melangkahkan kakinya menuju Hawa. Rimpunya dimainkan oleh angin pantai yang nakal.” 
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 481 halaman 129).
................................................................................................................
“Perlahan, Hawa meninggalkan gubuknya menuju laut. Aroma dingin pantai menyapa kulitnya. Dirapatkannya rimpu agar tak ada seorangpun yang dapat mengenalinya.” 
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 501 halaman 20).

       Budaya rimpu merupakan salah satu aplikasi nilai Islam tentang etika sosial dan hubungan manusia, khususnya dalam hal etika berbusana. Budaya ini juga merupakan kreatifitas budaya masyarakat Bima yang disemangati oleh nilai-nilai Islam dan sudah diaplikasikan oleh masyarakat Bima. 
         Budaya rimpu tidak ubahnya seperti hijab yang dikenakan oleh muslimah saat ini. Jika kita menyamakan budaya rimpu dengan hadirnya jilbab di zaman sekarang ini, maka kita akan menemukan adanya persamaan yang mendasar antara rimpu dan jilbab, yaitu sama-sama berfungsi untuk menutupi aurat wanita. Sehingga tidak heran jika wanita Bima sangat berkomitmen pada cara berpakaian menggunakan rimpu tersebut, karena sesuai dengan perintah Islam untuk menutupi aurat (berjilbab). 
Selain menggunakan rimpu untuk menutup aurat, ketaatan masyarakat terhadap agama dan keyakinan ditunjukkan juga oleh tokoh-tokonya yang selalu ingat dan tawakal (berserah diri) kepada Allah SWT . Hal ini bisa dilihat dalam kutipan novel berikut : 
“ Ya Allah, lindungi Mida, Allah   . . . . lindungi anaknya . . . anak itu tak berdosa. Jangan sampai ia menanggung dosa bapak ibunya.”  
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 78 halaman 27).
................................................................................................................
“Mulutnya lirih mengucapkan satu nama dengan segenap ketakutan dan rindu yang lama mati. Airmatanya berkejaran memanggil nama itu. Nama yang telah lama dilupakannya. Allah  .. . . ! Allah . . .! Allah . ..  ! ”
(kalimat lima sampai dengan kalimat delapan pada paragraf 95 halaman 31).
................................................................................................................
“ ... Astagfirullah, mata elang itu balas menatapku tajam dan begitu menghanyutkan.”
(kalimat tiga pada paragraf  137 halaman 41).
................................................................................................................
“Aku percaya sepenuhnya, bahwa Allah akan bersamaku dan menghidupiku. Aku percaya, bahwa Dia menciptakan tangan dan kakiku bukan untuk menghitung berapa banyak penderitaan yang aku alami.”
(kalimat dua sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 160 halaman 46).
................................................................................................................
 “Mati-matian malam ini kupaksa mataku agar terlelap. Tapi....ya Allah, wajah itu terus menggoda.Di cahaya bulan, dalam kedipan bintang, di segala yang ada bayangnya menjelma di pelupuk mata.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf  169 halaman 49).
................................................................................................................ 
“Terimakasih ya Allah, kau dekatkan kami.Kau dekatkan hati kami. Kau kabulkan doaku . . .kau kabulkan do’aku.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat empat pada paragraf 201 halaman 57).
................................................................................................................
“InsyaAllah Hami akan menjaga cinta Hami, Abah...”
(kalimat satu pada paragraf  501 halaman 20).
................................................................................................................
 “Allah . . . , jika dia bukan untuk hamba, jauhkanlah ia. Tapi jika ia jodohku, dekatkanlah ia padaku.sedekat api dengan kayu. Kumohon Allah . . . kumohon . . . 
Dekatkanlah . . . dekatkanlah . . . dekat . . . .”.
(kalimat dua sampai dengan kalimat enam pada paragraf 172 halaman 50).
................................................................................................................
“Allah..., jangan biarkan ia terluka, sebab ia tak pantas terluka.”
(kalimat satu pada paragraf  443 halaman 120).
................................................................................................................
“Allah . . . , aku betul-betul melihat ketegaran di matanya. Ketegaran yang palsu !”
(kalimat dua sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 147 halaman 121).
................................................................................................................
“Allah..., lindungilah aku...”.
(kalimat satu pada paragraf  502 halaman 133).

b.  Sistem Pengetahuan 
		 Pengetahuan bagi manusia merupakan pernyataan dari himpunan pengalaman dan pencatatan manusia sebelumnya, kemudian disusun dan dipelihara untuk dimanfaatkan bagi manusia sesudahnya.
		 Ilmu pengetahuan atau sience selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangannya secara bertahap dan ilmu pengetahuan merupakan hasil budaya yang memajukan manusia, mulai dari manusia yang tidak tahu menahu tentang sesuatu menjadi tahu tentang banyak hal. Dengan ilmu pengetahuan manusia menggali dan menggali atau melakukan penelitian-penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa memudahkan atau merangsang manusia untuk melakukan sesuatu. 
	Perkembangan ilmu pengetahuan di Bima sejalan dengan perkembangan pengetahuan modern. Pengetahuan tentang laut sebagai lapangan kerja, cocok tanam dan peternakan serta lapangan kerja lainnya yang menonjol sebagai adopsi  dari segala macam pengetahuan yang ada. Namun, perbandingan benda-benda yang ada di alam raya merupakan pandangan bagi kehidupan. Walaupun pada mulanya setiap gerak ditakbirkan dengan kehidupan di alam raya, pada akhirnya diisi dan disejajarkan dengan perkembangan ilmu sehingga menimbulkan kesimpulan yang akan dilaksanakan. Hal ini dikaitkan pula dengan perkembangan sastra yang populer di daerah ini seperti syair, patu (pantun) dan sebagainya. Bahkan diantaranya dilagukan dan dijadikan sendi seni rakyat yang menjadi bahan pertunjukan pada upacara perkawinan. Penggunaan pepatah dan bidal sebagai bahan perbandingan dalam berkata-kata, merangsang timbulnya pemikiran akan hal yang baru. 
		  Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin pengarang menggambarkan betapa pengetahuan sangat penting. Hal ini digambarkan dengan tokoh-tokoh yang haus akan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh yang tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan novel berikut : 
		    “Mereka baru saja pulang mengaji dari rumah Abah Abdullah.”
                              (kalimat dua pada paragraf  50 halaman 22 sampai halaman 23).
             .................................................................................................................
 “...Ia ingin belajar banyak padanya tentang cinta dan kesetiaan....”.
                               (kalimat dua pada paragraf  373 halaman 102).
.................................................................................................................
“Ia berjanji untuk belajar banyak pada Ina tentang makna kesetiaan, tentang cinta, ya cinta...”
(kalimat satu paragraf  365 pada halaman 98 sampai halaman 99).
.................................................................................................................
“Diajaknya Fatimah menemui Ina. Agar Fatimah juga belajar padanya. Tentang cinta. Hanya tentang cinta.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat empat pada paragraf 366 halaman 99).

	Keragaman adat yang dimiliki bukan berarti melarang masyarakat untuk tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Melalui novelnya, pengarang memberitahukan kepada pembaca bahwa masyarakat Bima membuka diri untuk segala perkembangan yang bersifat positif, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan. 
c.  Bahasa  
		    Bahasa merupakan hasil budaya atau hasil pemikiran sekelompok orang yang disepakati bersama untuk dijadikan alat komunikasi diantara mereka. Bahasa merupakan ciri khas suatu daerah dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat penuturnya.
		   Dalam novelnya, Akhi Dirman Al-Amin menggunakan kata-kata yang merupakan ciri khas bahasa Bima. Dengan menggunakan bahasa Bima yang merupakan bahasa kebudayaan atau bahasa sehari-hari masyarakat Bima dalam karyanya, secara tidak langsung pengarang ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa budaya Bima masih kuat dipegang teguh oleh masyarakatnya lewat bahasa yang digunakan untuk menyapa sesama atau untuk menyebut istilah-istilah yang menjadi karakter budaya  Bima dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata”. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan novel berikut:
“Au?nikah?apakah kalian sudah melihat cermin? terutama kau Hami! kamu seperti “dana ma ne’e lao ese langi !” Ama berujar marah ketika Hami dan Hawa mengutarakan maksud mereka untuk menikah. Hilang sudah kewibawaan lelaki kaya itu. Kami saling mencintai, ayah ...  “mada doho ingin membangun uma ro salaja ndaim.” Hawa memberanikan diri bersuara”
(paragraf 172 pada halaman 58 sampai  dengan halaman 59).
................................................................................................................
“Mune’e eda anamu ma made hido? Ama berteriak marah.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 183 halaman 61).
................................................................................................................
 “Ayah mada . . . ayah mada ingin mada menikah dengan anak seorang kenalannya. Mada akan dinikahkan sebentar lagi, Ina . . . Mada bukan perempuan sejati Ina . . . Mada tak bisa berbuat apa-apa. . .”
(kalimat satu sampai dengan kalimat empat pada paragraf 309 halaman 108).
................................................................................................................
“Kita londo iha saja, Mida.”
(kalimat satu pada paragraf  55 halaman 23).
.................................................................................................................
“Sejak awal, ayah tak merestui hubungnya dengan Ali, karena Ali tidak sekufu.”
(kalimat lima pada paragraf  77 halaman 27).
.................................................................................................................
“Kamu tahu, ari . . . bagaimana tiap malam aku melawan rinduku padamu. Terutama sekali pada Ina.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 248 halaman 82).
.................................................................................................................
“Ina juga sangat rindu padamu sa’e . . . Apakah kau tak rindu pada Ina? Sehari-hari, Ina hanya duduk di beranda menanti kau kembali.”
(kalimat dua sampai dengan kalimat empat pada paragraf 282 halaman 82).
.................................................................................................................
 “Akupun melilit rimpu mpida untuk menutupi rambutku yang indah.” 
(kalimat satu pada paragraf  113 halaman 36).
.................................................................................................................
“Di sana, sejauh apapun Umar, InsyaAllah bisa merasakan kerinduan ita. Berdo’alah untuk mada, Ina . .. .”
(kalimat tiga sampai dengan kalimat empat pada paragraf 15 halaman 14).
.................................................................................................................
“Lama sudah kita bertemu, nahu belum tahu juga siapa namamu.”
(kalimat dua pada paragraf  181 halaman 52).
.................................................................................................................
“Hami merasa rindunya terobati hanya dengan memandang uma haju jati yang megah itu.”
(kalimat tiga pada paragraf  193 halaman 55).
.................................................................................................................
“Sesekali dipandangnya wadu ntanda rahi yang memandang ke laut lepas.” 
                               (kalimat dua paragraf  147 halaman 94).
	     Kata-kata yang dicetak miring dalam kutipan novel di atas merupakan kata-kata yang menggunakan bahasa Bima. Kata-kata tersebut yaitu :
	  Au artinya apa
	 Ama artinya bapak
	Dana ma ne’e lao ese langi 

Dana artinnya tanah, ma artinya yang, lao artinya pergi, ese artinya atas, dan langi artinya langit. Tapi jika kata-kata tersebut terangkai menjadi  dana ma ne’e lao ese langi akan melahirkan makna yang berbeda. Secara denotasi kalimat dana ma ne’e lao ese langi  berarti tanah yang ingin pergi ke atas langit, tetapi dalam konteks ini, kalimat dana ma ne’e lao ese langi tidak dapat diartikan seperti itu. Kalimat itu mempunyai konotasi negatif, yaitu tidak tahu diri. 
Pengertian tidak tahu diri itu lebih khusus, yaitu kebiasaan menyandarkan diri pada kekuatan orang lain. Kalimat dana ma ne’e lao ese langi ini merupakan salah satu ungkapan dalam bahasa Bima. Ungkapan ini mengandung ajaran agar setiap orang senantiasa mengenal diri sendiri, melakukan introspeksi diri baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, tentang kelebihan dan kekurangan, maupun dalam hal-hal lain. Ungkapan ini biasa diungkapakn untuk mengingatkan agar orang tidak sombong dan meremehkan orang lain agar orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jika kata-kata dalam kalimat tersebut diartikan satu per satu memang sangat mudah dimengerti tetapi jika terangkai menjadi satu  kalimat orang-orang kurang hati-hati mengartikan rangkaian kata tersebut, mereka akan berfikir dulu supaya dapat mengerti maksud yang sesungguhnya dari rangkaian kata-kata tersebut. Pilihan kata dalam hal ini terlihat memberi nuansa pada makna dan menyebabkan kata memiliki nilai rasa tertentu.
	Mada doho artinya kami 

mada artinya saya, doho artinya semua. Tetapi jika kata-kata tersebut terangkai menjadi mada doho artinya berubah menjadi kami.   
	Uma ro salaja artinya rumah tangga  

Frase uma ro salaja terdiri dari frase nomina, yaitu kata uma yang berarti rumah dan salaja yang berarti dangau. Dihubungkan dengan satuan lingual ro sebagai kata penghubung dan. Dalam bahasa Bima satuan lingual ro maknanya dapat disejajarkan dengan kata dan dalam bahasa Indonesia. Sehingga artinya menjadi rumah dan dangau. Makna frase nomina tersebut dapat dinyatakan sebagai makna penjumlahan benda yang menunjukan jumlah kebendaan. Tetapi dalam konteks ini, frase uma ro salaja tidak dapat diartikan seperti itu. Frase uma ro salaja diartikan sebagai rumah tangga.
-  Ndai  artinya kita
-  Sekufu artinya sederajat 
-  Ita artinya kamu, kepada orang yang lebih tua atau dihormati.
-  Mu artinya kamu.
-  Ne’e artinya ingin.
-  Eda artinya melihat. 
-  Anamu artinya anakmu.
-  Ma artinya yang.
-  Made artinya mati.
-  Hido artinya kelaparan. 
- Mada artinya saya kepada orang yang lebih tua atau  dianggap terhormat. 
- Wadu artinya batu
-  Ntanda artinya melihat
-  Rahi artinya suami
  -  Nahu artinya saya kepada orang yang lebih muda atau sebaya.  
- Uma artinya rumah
- Haju jati artinya kayu jati.  
	Ari artinya adik 
Ina artinya ibu  

Londo iha artinya selarian 
Kata londo berarti turun, iha berarti rusak. Tetapi jika kata-kata tersebut terangkai menjadi londo iha artinya berubah menjadi selarian.  
Sa’e artinya kakak
		     Di sinilah kekhasan novelnya terletak pada penggunaan bahasa daerahnya dan dia tahu bahwa yang membaca novelnya tidak hanya dari golongan atau masyarakat yang satu daerah dengannya tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah yang memiliki bahasa daerah juga, maka pengarang memberi catatan kaki untuk memberi pengertian pada kata-kata yang menggunakan bahasa Bima dalam novelnya. 
d.  Kesenian 
		 Kesenian merupakan taraf ketinggian moral sesuatu pendukungnya. Nilai seni yang tinggi dihasilkan dari derajat kejiwaan dan moral yang tinggi pula. Dalam perkembangannya sejalan dengan upacara adat, kesenian menjadi alas gerak yang terpelihara. Kesenian dan adat berkembang terus dan berassimilasi dengan perkembangan kemasyarakatan setempat.   
	  Bima terkenal dengan keseniannya. Segala ritual upacara adat maupun keagamaan, misalnya dalam upacara pernikahan terdapat ndiri biola, patu,  mpa’a gantao dll. Bentuk-bentuk kesenian Bima adalah sebagai berikut:
	Seni musik 

Seni sastra
	 Seni suara 
 Seni tari 
 Seni ukir 
			  Kesenian yang terdapat dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin adalah sebagai berikut :
 Seni musik
         Seni musik merupakan salah satu kesenian Bima yang biasa dimainkan untuk mengiringi rawa atau patu dan tari-tarian dalam 
acara-acara tertentu seperti upacara- upacara adat (perkawinan).  
 		    Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” seni musik bisa dilihat dalam kutipan berikut:
“...Melihat beberapa orang bermain gantao dengan suara gendang dan alat- alat musik lainnya yang bersenandung hingar.” 
(kalimat sepuluh pada paragraf 14 halaman 15).
...................................................................................................
“Dari jauh suara sarune yang merdu terdengar. Aku tak tau siapa yang meniupnya. Suara itu mengalun indah dan menghanyutkan.....”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 165 halaman 47).
............................................................................................................
“...Suara biola mengalun syahdu dengan seorang penyanyi yang lincah mendendangkan pantun-pantun yang membuat orang-orang riuh menanggapi kepiawaiannya mengolah kata....” 
(kalimat dua pada paragraf  325 halaman 89).
............................................................................................................
“Ia biarkan irama biola dan juga gendang yang mengiringi permainan gantao merasuki telinganya.”
(kalimat dua pada paragraf  327 halaman 89 sampai dengan halaman 90).

	      Genda adalah alat musik tradisional Bima yang dimainkan dengan cara dipukul. Berfungsi sebagai pengatur tempo dan dinamik dalam mengiring mpa’a atau tari. Genda berbentuk silinder dengan bagian-bagian sebagai berikut : tinggi 66 cm, garis tengah bagian atas 30 cm, garis tengah bagian bawah 21 cm. Terdiri dari : ponto genda (penampang gendang) yang ditutup dengan kulit kambing, ai genda (tali gendang) yang dibuat dari rotan , sarumbu genda (badan gendang) yang dibuat dari kayu nangka atau kayu jenis lain, ana genda (kayu pemukul gendang) yang panjangnya sekitat 15 cm.   
	           Sarune merupakan alat musik yang terbuat dari gulungan daun lontar dan nila (sejenis bambu yang tipis, beruas panjang dengan bergaris tengah 3 cm). Dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini menghasilkan suara melalui getaran. Biasanya digunakan sebagai pembawa melodi dalam mengiringi mpa’a atau tari. 
	       Ndiri biola merupakan musik tradisional Bima (biola). Dengan seorang penyanyi yang langsung menciptakan pantun pada saat ia bernyanyi. Biola dimainkan dengan cara digesek. Badan biola terbuat dari kayu kemuning sawo atau nangka, sedangkan tanduk biola sebagai pemegang tali biola yang dibuat dari senar kawat. Jumlah senar empat buah, masing-masing senar menghasilkan nada yang berbeda.
2.  Seni suara   
            Seni suara merupakan cabang seni yang amat digemari oleh   masyarakat Bima, terutama para remaja. Seni suara Bima, ada bermacam-macam. Ada yang dinyanyikan dengan iringan musik, dan ada pula yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Selain itu, ada pula yang dinyanyikan sambil menari. Macam-macam seni suara Bima yaitu sebagai berikut :


	Patu 

Patu disebut juga rawa biola. Patu (rawa biola) merupakan jenis seni suara Bima yang dinyanyikan dengan diiringi atau diikuti oleh irama biola dan gambo (gambus). Patu Bima, terdiri dari bermacam-macam jenis. Setiap jenis memiliki ntoko (irama) yang berbeda.  
	Rawa

Rawa merupakan jenis seni suara Bima yang bisa dinyanyikan     tanpa iringan musik biola atau gambo.
		Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin, seni suara bisa dilihat dalam kutipan berikut:
 “Dengan riang, dipakainya rimpu untuk menutupi rambut dan tubuhnya, kemudian menyapu halaman dengan senandung kecil. Lagu haju jati kesukaannya. Entah mengapa, ia seolah jatuh hati pada lagu itu. Lagu sederhana namun penuh makna.”
(paragraf  39, halaman 20).
...............................................................................................
“Ia mendengar  Ina bernyanyi dengan suara tersendat-sendat . Lagu haju jati . . . 
Haju jati ese tolo jelo
Jelo ka caca ba ndai kandanca 
Rope kompepu di tau aka kampo
Kampu kala wa’a dou kilo . . .
Kadang ia tak mengerti dan tak bisa membedakan, apakah Ina sedang menyanyi ataukah menangis. Suaranya tidak terlalu merdu, namun demikian menyayat. Seperti ada sebuah getaran dalam nada suara itu. Ia tak tahu itu apa. Ia pernah mendengar rawa biola di acara pernikahan seorang bangsawan di kampungnya, tetapi tidak ada yang sebagus suara Ina ketika bernyanyi”.
( paragraf  374, halaman 103).

         Lagu haju jati merupakan salah satu lagu daerah Bima yang sangat terkenal. Lagu ini berisi kekaguman pada kayu jati yang kuat dan tahan lama. Awalnya lagu ini hanya  dinyanyikan oleh para penebang kayu, namun lagu ini populer  karena sering dinyanyikan pada upacara adat khususnya pernikahan. 
          Lirik lengkap lagu haju jati  yang biasa dinyanyikan oleh masyarakat Bima yaitu sebagai berikut: 
Haju jati ese tolo jelo
Jelo ka caca ba ndai kandanca 
Rope kompepu di tau aka kampo
Kampu kala wa’a dou kilo . . .
Na bini bani ku ba sura bugi
Ne’e ku hengga guru to’i ma hengge
Nggahiku hengge wati horo honggo
Nggahi ku supu wati nggoro weki
Supu pangehe ba da ngaha pangaha
Pangaha ra weli waura mpoka wali
Weli ba mada labo ina madu
Ina madu ede waura moda eda.

3. Seni tari 
          Seni tari bagi masyarakat Bima adalah kesenian yang dimainkan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat (pernikahan).   
			     Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin, seni tari dapat dilihat dalam kutipan berikut:
“...Melihat beberapa orang bermain gantao dengan suara gendang dan alat- alat musik lainnya yang bersenandung hingar.”
(kalimat sepuluh pada paragraf  14 halaman 15).
................................................................................................................
”...Tak seorangpun melihat, seorang perempuan dengan rimpu mpida memandang kemeriahan rumah itu dari jauh. Ia biarkan irama biola dan juga gendang yang mengiringi permainan gantao merasuki telinganya.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 327 halaman 89 sampai halaman 90).

			       Setiap upacara adat seperti perayaan pernikahan di Bima biasanya ada tari-tarian seperti permainan gantao. Gantao merupakan tarian atau permainan tradisional Bima yang bernuansa magik, semacam karate. Tarian ini merupakan tarian hiburan yang tidak terikat dengan pola lantai. Para penari atau pemain diwajibkan tidak boleh merasa dendam kepada lawan, walau menderita luka waktu bermain.
e.  Sistem Mata Pencaharian
		        Mata pencaharian seseorang tergantung pada tingkat keintelektualan dan keterampilan yang dimilikinya. Seseorang akan mendapat tempat terhormat dalam profesinya tergantung pada keprofesionalannya dalam mengerjakan pekerjaannya. 
			       Di dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” sistem mata pencaharian yang digambarkan bersifat tradisional dan terfokus pada bidang pelayaran. Namun, apapun jenis pekerjaan atau mata pencaharian jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras maka bisa menaikkan status sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:
	         “Nelayan-nelayan itu kemudian menuju laut. Mencari kehidupan di sana.”
(kalimat satu pada paragraf  19 halaman 16).
		 ...............................................................................................................
 “Ijinkan aku berlayar untuk mewujudkan semua itu. Ini demi membukti.kan pada Ama bahwa dengan cinta kita memiliki segalanya, bukan hanya harta tentunya, tapi lebih pada kekayaan hati. Dan ... demi anak kita.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 138 halaman 72).
...............................................................................................................
“...Sehari-hari, pekerjaanku hanyalah menangkap ikan di lautan luas, ketika malam menjelang, untuk dijual di pasar keesokan harinya.” 
(kalimat tiga paragraf  158 halaman 46).
...............................................................................................................
“Matahari membakar tanah pantai. Namun, beberapa orang nelayan setia bersama laut. Tak peduli panas atau terik yang menghadang.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 381 halaman 105).

f.   Sistem Teknologi 
		Teknologi merupakan hasil budaya yang sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan semakin berkembang karena adanya teknologi dan teknologi juga berkembang karena adanya perkembangan pada ilmu pengetahuan. 
	Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata”  pengarang menggambarkan masyarakat Bima yang masih menggunakan cara-cara tradisional  dengan tenaga sendiri untuk memperoleh dan menghasilkan sesuatu. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut:
 “...Beberapa orang gadis mengenakan rimpu menumbuk padi dengan riang di bawah jompa.” 
(kalimat dua pada paragraf  44 halaman 21 sampai halaman 22).

	   Kegiatan menumbuk padi menandakan bahwa sistem teknologi di Bima masih bersifat primitif (tradisional). Mereka menumbuk sendiri padi-padinya tanpa menggunakan bantuan mesin. 
		 Selain itu, dalam novel tersebut pengarang menyuguhkan sesuatu yang berbeda yaitu dimana tokoh-tokohnya yang masih percaya adanya hal-hal yang masih bersifat primitif, magi dan ritual-ritual. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut:
“Tapi di rumah itu, muram. Mida terbaring tanpa daya di atas ranjangnya. Ayahnya mondar-mandir, seolah mengharap sesuatu yang tak pasti. Sementara sang ibu menangis tanpa henti. Seorang dukun wanita membuat ramu-ramuan dari dedaunan untuk Mida.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat lima pada paragraf 98    halaman 32).

        Di zaman modern dan teknologi yang semakin canggih, masyarakat belum bisa lepas sepenuhnya dari hal-hal yang masih bisa dikatakan bersifat primitif  yang mencoba melakukan sesuatu dengan bantuan magi, mantera-mantera dan ritual. Keberadaan dukun atau balian masih sangat diperlukan bahkan masih dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dengan ritual dan mantera yang sangat rumit walaupun di zaman modern seperti sekarang ini perkembangan ilmu kedokteran dan alat-alat medis yang cukup canggih yang bisa menjawab segala sesuatu dengan logika yang masuk akal.			
4.2 Adat Bima
	    Seperti yang telah diungkapkan oleh Koenjaraningrat bahwa suatu masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Atas dasar hal tersebut, maka kehidupan manusia sebagai individu warga masyarakat diatur oleh suatu kompleks tata kelakuan atau disebut juga dengan adat istiadat berupa cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap, aturan, hukum, dan undang-undang. Dengan demikian, individu sebagai salah satu warga masyarakat untuk memahami adat istiadat melalui belajar satu demi satu, lambat laun, terus menerus, sejak saat ia dilahirkan sampai masa hampir meninggal.
	        Kondisi adat Bima yang digambarkan oleh pengarang dalam novelnya yang berjudul “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin masih dipegang teguh oleh masyarakat pendukungnya. Pengarang menuturkan kondisi adat Bima melalui tokoh-tokohnya. Banyak hal yang  berkaitan dengan budaya yang digambarkan dalam novel ini. Pengarang secara   tidak langsung memberitahu pembaca bahwa kondisi adat Bima tidak terlalu terpengaruh dengan perkembangan zaman. 
	        Mulai dari tata krama sehari-hari, adat sampai pada penggunaan bahasa yang penuh dengan etika-etika berbahasa dengan siapa dia berhadapan atau dengan siapa dia berbicara tergambar jelas dalam novel ini. Mungkin ini adalah salah satu ciri khas pengarang yang juga orang Bima yang tahu betul bagaimana perkembangan budaya Bima dan kondisi adat daerahnya di masa modernisasi sekarang ini. Pengarang mengangkat fenomena yang ada di depannya, fenomena sosial di mana dia seolah terlibat langsung di dalamnya.
         Pembaca yang bukan orang Bima akan mendapatkan sedikit gambaran tentang adat Bima. Wanita-wanita Bima dengan rimpunya untuk melindungi diri dari kenakalan mata pria. Bisa dikatakan pengaruh keagamaan dengan adat seimbang di dalam diri masyarakatnya karena adat tidak bisa lepas dari unsur keagamaan dan sebaliknya keagamaan tidak bisa lepas dari adat. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut:
“Gadis itu membuka pintu rumahnya secara perlahan, kemudian membiarkan aroma pagi merasuki jiwanya. Dengan riang, dipakainya rimpu untuk menutupi rambut dan tubuhnya.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 39 halaman 20).
................................................................................................................
“ Wanita Bima sejati adalah mereka yang menutup auratnya agar tak terlihat lawan jenis. Wanita-wanita yang melilit tubuhnya dengan rimpu, agar kecantikannya hanya dapat dinikmati oleh lelaki yang berhak. Akupun melilit rimpu mpida untuk  menutupi rambutku yang indah. Sebab aku percaya, ke agungan selalu terpancar dari dalam diri, bukan dari kecantikan lahiriah semata.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat empat pada paragraf 113 halaman 36).
................................................................................................................
Gadis yang mengenakan rimpu itu melangkahkan kakinya menuju Hawa. Rimpunya dimainkan oleh angin pantai yang nakal.” 
(kalimat satu sampai dengan kalimat dua pada paragraf 481 halaman 129).
................................................................................................................
“Perlahan, Hawa meninggalkan gubuknya menuju laut. Aroma dingin pantai menyapa kulitnya. Dirapatkannya rimpu agar tak ada seorangpun yang dapat mengenalinya.” 
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 501 halaman 133).
................................................................................................................
 “Pada hakikatnya, rimpu akan melindungimu. Seperti cangkang yang melindungi siput. Agar kecantikan dari dalam dirimu memancar seperti cahaya, bukan hanya kecantikan lahiriahmu semata.”
(kalimat satu sampai dengan kalimat tiga pada paragraf 128 halaman 39).
................................................................................................................
 “Beberapa orang gadis mengenakan rimpu menumbuk padi dengan riang di bawah jompa.”
(kalimat dua pada paragraf 44 halaman 21 sampai halaman 22).

        Rimpu adalah cara berbusana masyarakat Bima (menutup kepala dan wajah) dengan menggunakan sarung nggoli. Sarung nggoli adalah sarung khas Bima, yang dipintal sendiri oleh wanita-wanita Bima melalui tenunan khas Bima yang dikenal dengan muna. Sarung nggoli memiliki beberapa motif yang indah. Motif-motif tersebut antara lain yaitu: nggusu waru (bunga bersudut delapan), weri (bersudut empat mirip kue wajik), wunta cengke (bunga cengkeh), kakando (rebung), dan bunga satako (bunga setangkai). Sarung nggoli juga memiliki berbagai macam warna. Warna-warna sarung yang digunakan sebagai rimpu biasanya sesuai dengan tingkatan umur dan status wanita yang menggunakannya. Warna-warna ceria yang mencolok seperti merah, orange dan hijau biasanya digunakan oleh wanita yang belum menikah, sedangkan warna-warna yang tidak terlalu mencolok seperti ungu, cokelat, biru, dan merah muda biasanya digunakan oleh wanita-wanita yang sudah menikah. 
         Rimpu merupakan kearifan lokal masyarakat Bima yang ingin menterjemahkan nilai agamanya ke dalam budaya mereka sendiri. Sehingga agama itu semakin melekat dan tidak terpisahkan dari budaya. Budaya rimpu dijadikan sebagai adat yang dipegang teguh dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat Bima karena rimpu adalah sebuah pembatasan diri bagi wanita muslimah Bima untuk tidak melakukan hal-hal di luar kemampuannya sebagai seorang wanita dan membatasi diri dari pengaruh pandangan-pandangan yang menjadikan wanita sebagai objek. Rimpu juga adalah suatu bentuk pakaian yang sopan bagi masyarakat Bima. Selain itu pakaian ini juga merupakan sebuah identitas yakni untuk membedakan wanita yang masih gadis dan wanita yang sudah berumah tangga, cukup dilihat dari cara mereka mengenakan rimpu. Pada umumnya, ada dua macam rimpu yang biasa dikenakan oleh wanita Bima, yaitu sebagai berikut :
	Rimpu Mpida

Rimpu yang biasa dikenakan oleh para gadis Bima (muslimah Bima) yang belum menikah. Jenis rimpu ini menggunakan dua buah sarung, yaitu sebuah sarung yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan badan serta sarung lainya berfungsi sebagai bawahannya. Pada rimpu mpida ini, sarung yang digunakan untuk menutupi bagian atas tubuh dililitkan sedemikian rupa sehingga hanya bagian mata saja yang terlihat (Seperti cadar). 
	Rimpu Tada

Rimpu yang biasa dikenakan oleh ibu-ibu, janda, dan anak-anak. Seperti halnya rimpu mpida, Rimpu ini juga menggunakan dua buah sarung, tetapi ada sedikit perbedaan pada sarung penutup kepalanya. Pada rimpu tada ini, bagian wajah tidak tertutup. 
       Duhulu, rimpu merupakan simbol yag selalu ada pada wanita Bima, hampir setiap kemana-mana rimpu selalu dikenakan oleh wanita Bima. Wanita-wanita Bima enggan untuk keluar rumah jika tidak mengenakan rimpu. Rimpu bukan hanya sekedar adat-istiadat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun tetapi rimpu juga merupakan implementasi dari syariat Islam. Sehingga tidak heran jika wanita Bima tempo dulu sangat berkomitmen pada cara berpakaian menggunakan rimpu tersebut, karena sesuai dengan perintah Islam untuk menutupi aurat (berjilbab). Budaya ini merupakan kreatifitas budaya masyarakat Bima yang disemangati oleh nilai-nilai Islam dan sudah diaplikasikan oleh masyarakat Bima sejak dimulainya zaman  kesultanan. Bahkan ketika kesultanan Bima mulai menerapkan syariat Islam, pakaian ini sangat marak hingga pada awal tahun 1990-an pun masih mudah ditemukan pada beberapa tempat umum di Bima.

         Namun, pada masa sekarang ini rimpu yang merupakan adat-istiadat kebanggaan masyarakat Bima kini perlahan-lahan mulai luntur, dan sulit ditemukan. Di Bima sekarang, sudah jarang wanita-wanita yang bepergian atau keluar rumah dengan mengenakan rimpu seperti dulu. Namun, budaya rimpu tersebut tidak sepenuhnya menghilang karena sesungguhnya rimpu sudah digantikan oleh jilbab. Jilbab secara fungsional memiliki kesamaan dengan rimpu, yaitu sama-sama berfungsi sebagai penutup aurat.
         Salah satu penyebab hilangnya budaya rimpu dari kehidupan masyarakat Bima saat ini adalah diadopsinya budaya luar oleh sebagian besar masyarakat Bima. Munculnya trend baru dan gaya berbusana baru menyebabkan budaya rimpu itu sendiri tidak lagi diterapkan. Wanita-wanita Bima yang dulunya menutupi aurat dengan mengenakan rimpu, kini  berpenampilan dengan busana menggunakan jilbab. Suatu budaya baru, namun tidak mematikan budaya lama yang bernafaskan Islam. Budaya baru yang berusaha mempertahankan budaya rimpu di tengah masyarakat Bima. Penggunaan jilbab pada masyarakat Bima  adalah salah satu alternatif untuk mengembalikan nuansa rimpu di tengah perkembangan zaman saat ini. Sehingga nuansa rimpu sampai saat ini tetap terjaga walaupun budaya itu sudah jarang kita temui lagi. Minimal syariat untuk menutupi aurat bagi wanita muslim tetap dapat diterapkan di Bima.
	     Adat-istiadat dan budaya merupakan ciri khas suatu suku, dan Indonesia merupakan bangsa yang terkenal karena kaya akan adat-istiadat yang berbeda pada tiap-tiap daerah dan suku. Rimpu merupakan salah satu adat yang merupakan ciri khas masyarakat Bima. Adat ini menjadi cerminan masyarakat Bima, bahwa masyarakatnya masih memegang teguh norma-norma adat yang berlaku meskipun Bima adalah salah satu daerah yang dikhawatirkan oleh pemerintah akan kelestarian adat istiadatnya. 
         Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata”, ada beberapa hal yang digambarkan oleh pengarang yang tidak sesuai dengan kondisi adat Bima yang sesungguhnya. Salah satunya  yaitu pengarang menggambarkan wanita Bima yang masih gadis atau belum menikah harus  tinggal di jompa (lumbung padi) agar tidak diganggu oleh lelaki. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut:
“...Hatinya berdebar membayangkan akan bertemu dengan kakaknya tercinta itu. Seorang yang sedari kecil selalu bersamanya memahat canda di atas jompa....”.
(kalimat tiga sampai dengan kalimat empat pada paragraf 366 halaman 99).

         Pengarang menegaskan istilah jompa, dan menambah pemahaman pembaca terhadap pengertian dan fungsi jompa dengan menambahkan catatan kaki pada novelnya. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut:
“Jompa : lumbung padi, namun sering juga digunakan untuk tempat tinggal anak-anak gadis, agar tidak diganggu lelaki. “
(halaman 22).

        Pengarang menggambarkan bahwa perempuan yang belum menikah harus tinggal  di atas jompa (lumbung padi). Hal ini dilakukan untuk melindungi wanita dari kenakalan mata pria. Namun, pada kenyataannya hal itu tidak benar. Masyarakat Bima merupakan masyarakat yang selalu berusaha untuk melindungi dan memuliakan wanita. Sementara jompa merupakan tempat penyimpanan padi. Tempat ini bentuknya seperti rumah panggung dengan tiang yang sangat tinggi, untuk bisa sampai di atas jompa orang harus menaiki tangga. Jika dibandingkan dengan tangga rumah panggung maka tangga jompa dua kali lipat lebih tinggi, dan untuk menaikinya orang harus hati-hati karena jika kurang hati-hati orang yang naik akan jatuh dan resikonya sangat berbahaya. Jadi, secara logika masyarakat Bima tidak mungkin menggunakan jompa sebagai tempat tinggal untuk anak-anak gadis mereka apalagi dengan tujuan untuk melindunginya. Pada kenyataannya anak-anak gadis yang belum menikah di Bima bukan di tempatkan di jompa melainkan di pamoka (loteng).        
        Selain itu, dalam novel tersebut pengarang juga menggambarkan tokoh-tokoh yang memuja batu yang menjadi legenda Bima (wadu ntanda rahi). Pengarang menggambarkan dalam novelnya bahwa masyarakat Bima sangat mengagumi sosok batu tersebut dan menjadikan batu itu sebagai tauladan dalam menjalani kehidupan. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan novel berikut: 
“Tapi ...perempuan Bima adalah perempuan setia. Mereka rela menunggu, bahkan ...sampai ia menjadi batu!
(paragraf 9 pada halaman 13). 
....................................................................................................................
“Sungguh! Ia hanya wanita lemah yang hanya bisa menangis dalam doa-doa dan sujud yang semakin panjang. Dan biasanya, ia menghabiskan beberapa jenak waktunya di laut sambil memandang wadu ntanda rahi. Entah, ia seolah menemukan sesuatu di batu itu. Kesejatian cinta ! 
Aku perempuan sejati, Hami.....aku akan terus menunggu.”
(paragraf 149 pada halaman 96).
.....................................................................................................................
“Aku ingin terus di sini, nak. Kau lihat batu itu, kau tahu? Setiap malam aku selalu berdoa agar aku dijadikan batu saja.”
(paragraf 459 pada halaman 131) 

         Pengarang menggambarkan tokoh wanita yang sangat mengagumi batu (wadu ntanda rahi), sampai-sampai dia berdoa agar Tuhan menjadikannya batu. Hal itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Bima yang digambarkan  religius dan patuh pada ajaran agamanya. Kegaguman tokoh wanita pada batu (wadu ntanda rahi) bertolak belakang dengan adat dan kebudayaan masyarakat Bima yang digambarkan oleh pengarang dalam novelnya. Dalam ajaran Islam, mengagumi benda-benda seperti batu termasuk syirik (menyekutukan Allah) dan syirik termasuk dosa besar.  Tidak mungkin masyarakat Bima yang mayoritas beragama Islam menjadikan batu (watu ntanda rahi) itu sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai suri-tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
         Jadi, dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin, selain menemukan adat dan kebudayaan yang mencerminkan masyarakat Bima, dengan kondisi yang sudah mulai punah karena perkembangan zaman. Peneliti juga menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan adat-istiadat yang digambarkan dalam novel tersebut. Hal-hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap kebudayaan Bima, karena  tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Bima. Walaupun penulis berasal dari Bima, tetapi pemahamannya terhadap kebudayaan Bima masih ada yang salah.  Kesalahpahamannya terhadap kebudayaan Bima yang telah diangkatnya dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” akan menimbulkan kesalahpahaman budaya Bima bagi pembaca, khususnya pencinta karya sastra. 
BAB V
PENUTUP

5.1  Simpulan 
	     Berdasarkan hasil analisis pada bab pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:
a) Dalam novel “Sebab Cinta Tak Harus Berkata” karya Akhi Dirman Al-Amin terdapat enam unsur kebudayaan yang bersifat universal dan  digambarkan secara jelas dan terperinci oleh pengarang. Enam unsur kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut: 
	Sistem religi dan keagamaan digambarkan dengan tokoh-tokohnya yang taat beragama, patuh pada ajaran yang berlaku. Tokoh-tokoh  wanita yang selalu menutup aurat dengan memakai rimpu
 (jilbab tradisional Bima).  
	Sistem pengetahuan digambarkan dengan tokoh-tokoh yang haus dengan ilmu pengetahuan.
	Bahasa merupakan hasil budaya dan merupakan ciri khas suatu daerah serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat penuturnya. 
	Kesenian digambarkan dengan adanya seni musik berupa sarune (alat musik tiup yang menghasilkan suara melalui getaran), genda, dan ndiri biola, seni suara berupa lagu haju jati yang dinyanyikan oleh salah satu tokoh yang ada dalam novelnya dan seni tari berupa mpa’a gantao (tarian magi semacam karate).
	Sistem mata pencaharian yang digambarkan oleh pengarang bersifat tradisional dan terfokus pada bidang pelayaran. 
	Sistem teknologi, pengarang masih menggambarkan teknologi yang bersifat primitif atau tradisional.

	Kondisi adat Bima berupa rimpu yang digambarkan oleh pengarang dalam novel ”Sebab Cinta Tak Harus Berkata” kini sudah mulai terkikis dan hampir punah oleh perkembangan zaman. Namun, adat tersebut tidak sepenuhnya menghilang karena rimpu saat ini telah digantikan oleh jilbab. Rimpu dan jilbab memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menutupi aurat wanita. 
Dalam novel ”Sebab Cinta Tak Harus Berkata”, terdapat beberapa adat yang digambarkan oleh pengarang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Bima. Adat tersebut yaitu : Perempuan Bima yang belum menikah bukan ditempatkan di jompa melainkan di pamoka (loteng), dan masyarakat Bima tidak pernah memuja wadu ntanda rahi apalagi menjadikan tokoh dalam kisah wadu ntanda rahi sebagai suri-tauladan dalam kehidupan sehari-hari.   

Saran-Saran 
     Pada dasarnya, sebuah penelitian ilmiah harus bisa membawa dampak positif yang artinya bisa membawa sesuatu ke arah yang lebih maju.  Penelitian bisa dikatakan berhasil, bila peneliti dapat memaparkan pemecahan masalah atas rumusan masalah yang ditemukan. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyarankan agar: 
	Penelitian yang berkaitan dengan karya sastra seakan tidak pernah habis karena karya sastra bisa dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang diangkat oleh pengarang. Penelitian tentang kebudayaan yang diangkat dalam sebuah novel merupakan potret langsung bagaimana perkembangan budaya bangsa kita, untuk itu penulis berharap untuk penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian tentang kebudayaan dari segi yang berbeda.
	Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan mengkaji karya sastra yang berkaitan dengan kebudayaan.
	Para pembaca dan pencinta karya sastra pada umumnya lebih meningkatkan apresiasi positifnya terhadap karya sastra khususnya novel.
	Pengarang novel, khususnya novel yang mengangkat masalah kebudayaan daerah diharapkan agar lebih memahami kebudayaan daerah yang akan diangkatnya ke dalam sebuah tulisan.












