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INFRASTRUCTURES SASAK CULTURE IN NOVEL PACKED IN SOIL SASAK LOVE AND
IMPLICATIONS ON THE FORMATION OF CHARACTER STUDENT JLINIOR HIGH

SCHOOL

BY
ZUHRATUL AINI

Abstract: the main issues analyzed in this study is a form of sasak culture in the novel love in
the land sasak shortness aji turmudzi work and the implications for the formation of the character

of junior high school students. This research is qualitative. The method used in the data

collection is the study of literature.Data analysis methods used to assess the sasak culture is a
form of descriptive analysis method. Based on the analysis of data in this study indicate that: (l)
being an ideal (idea) in the novel scts include marriage customs, social stratification and the

system greeting. Customary marriage mate form of determination for girls nobility, seclusion

before the wedding ceremony and purwangse. Social stratification in the form of the difference
in treatment between the son of a nobleman with ordinary people and that marriage should be

fellow nobles for aristocratic women. Greetings system in the form of greeting for the nobility
that mamiq, then, and baiq. There is also a common greeting used by the two groups, namely

amaq rari, inaq rari, bajang, master teacher, and dedare .; (2) the form of activity or action in the

novel scts include mutual assistance in the wedding process, both interesting (elopement) and

separating the bride and groom who are not approved. Mutual cooperation in the form of holding
wedding entertainment events for the local community which will assist in the wedding
ceremony and nyongkolan. Merariq or elopement be run women will marry, hide the girl who
had taken the family home and pick up both the bride and groom from the hideout. Separating

brides who are not approved in the form of lack of notice to the woman on the steal, gather the

family to look for a girl who had been taken away? and separating the two brides who do not

agree with the following was found .; (3) being ideal scts sasak culture in the novel can be

implicated in the formation of character education discipline and friends / communicative junior
high school students. Form of activity or action in the novel scts sasak culture can shape the

character of social care, responsibilit-v" democratic, and friends / communicative.

Keywords: being culture, and character education students.



WUJUD BUDAYA SASAK DALAM NOEL SESAK CINTA DI TANAII
SASAK D AN IMPLIKASII\TYA PADA PEMBENTUKAN KARAKTER

SISWA SMP

Oleh:
Zuhratul Aini

Abstrak : Permasalahan utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah wujud

budaya Sasak dalam novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya aji turmudzi dat
implikasinya pada pembentukan karakter siswa SMP, Penelitian ini bersifat

kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi

kepustakaan. Metode analisis datayang digunakan untuk mengkaji wujud budaya

Sasak yaitu metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Wujud ideal (gagasan) dalam novel SCTS

ini meliputi adat pernikahan, stratifikasi sosial dan sistem sapiuill. Adat

pemikahan berupa penentuan jodoh untuk anak perempuan golongan bangsawan,

pingitan sebelum Wacara pernikahan darr purwctngse. Stratifikasi sosial berupa

perbedaan perlakuan arfiara anak seorang bangsawan dengan orang biasa dan

pernikahan yang harus sesama bangsawan untuk perempuan bangsawan. Sistem

iup*. berupa sapaan untuk bangsawan yaitu Mamiq, lalu, darr Baiq. Adapula

sapaan umum yang digunakan oleh kedua golongan yaifri amaq rari, inaq rari,

bajang, tuan guru, dan dedare.; (2) Wujud aktivitas atau tindakan dalam novel

SCTS meliputi gotong royong pada proses pemikahan, merarik (kawin lari) dan

memisahkan ealon pengantin yang tidak disetujui. Gotong royong pada proses

pernikahan berupa diadakannya acarahiburan untuk masyarakat sekitar yang akan

membantu pada upacara pemikahan dan rryongkolan. Merariq atau kawin lari

berupa melarikan perempuan yang akan dinikahi, meny'embunyikan gadis yang

sudah diambil dirumah keluarga dan penjemputan kedua calon pengantin dari

tempat persembunyian. Memisahkan calon pengantin yang tidak disetujui berupa

tidak adanya pemberitahuan kepada pihak perempuan pada proses memaling,

mengumpulkan keluarga untuk mencari gadis yang telah dibawa lari, dan

memisahkan kedua calon pengantin yang tidak setujui tersebut setelah

ditemukan.; (3) Wujud ideal budaya Sasak dalam novel SCTS ini dapat

diimplikasikan pada pembentukan pendidikan karakter disiplin dan

bersahabat&omunikatif siswa SMP. Wujud aktivitas atau tindakan budaya sasak

dalam novel SCTS ini dapat membentuk karakter peduli sosial, tanggung jawab,

demokratis, dan bersahabaL&omunikatif.

Kata Kunci ; Wujud Budaya, dan Pendidikan Karakter Siswa-



I. PENDAHULUAN
Sastra merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan apavang ada

di dalam realitas kehidupan masyarakat, kemudian gambaran tentang realitas
kehidupan masyarakat inilah yang ditangkap oleh seorang pengarang dalam
membuat sebuah karya sastra. Penggambaran yang dilakukan seorang
pengarang terhadap hal tersebut dapat membentuk pandangan orang tentang
masyarakat yang menjadi objek dalam karya sastra tersebut.

Dalam memahami makna sebuah karya sastra harus dipertimbangkan
nnsur ekstrinsik dalam karya sastra itu. Sehingg4 apa yang ingin
diungkapkan oleh pengarang dapat dicerna atau dimaknai dengan benar dan
memilki manfaat bagi para pembacanya.

Budaya merupakan salah satu unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra.
Budaya adalah bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak
orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Wujud budaya
banyak terdokumentasi dalam teks sastra. Sehingga penulis menanggap hal
ini layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Disadari bahwa sesungguhnyayang diharapkan dari sebuah karya sastra
itu sendiri yaitu untuk memperoleh pembelajaranyarrg terdapat di dalamnya,
sehingga dapat menjadi lebih baik. Unhrk memahami tentang pembelajaran
tersebut maka dibutuhkan suafu proses yang lebih mendalam tentang sastra,
yaitu dengan mengenal sastra secara lebih mendalam melalui apresiasi satra.
Sehingga apayang diharapkan oleh karya sastra tersebut dapattercapai.

Mengapresiasi sebuah karya sastra berarti mempelajari karya satra secara
sungguh-sungguh sehingga mendapatkan sebuah pelajaran dari karya sastra,
maka sudah selaS.aknya jika kita memberikan penghargaan terhadap karya
sastra itu sendiri.

Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya Aji Turmudji adalah salah satu
novel yang mengangkat budaya lokal masyarukat Sasak ke dalam sebuah
karya sastra. Novel ini memiliki alur cerita yang bagus sehingga membuat
pembaca sampai sedih pada halaman-halaman terahir karena harus berpisah
dan ingin terus membaca kelanjutan dari novel ini.

Selain itu mulai dari tema yang diangkat, latar cerita hingga bahasa
penceritaan yang menggunakan bahasa Sasak membuat novel ini menjadi
lebih menarik. Novel ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Habib
yang berasal dari keluarga biasa jatuh cinta kepada seoratlg gadis yang
berasal dari keluarga bangsawan bernama Raihan. Keduanlz lahir di tengah
masyarakat yang masih mengagungkan kebangsawanan. Kisah cinta yang
mengalami pertentangan dari keluarga si gadis menjadi bumbu dalam
perjuangan kisah cinta keduanya. Seiain itu kehidupan masyarakat dalam



il.

novel ini sebagian besar merupakan realitas yang ada di tengah-tengah
masyarakat saat ini.

Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak irn berhasil mengangkat warna
budaya lokal masyarakat Sasak di Lombok. Budaya tentang pengangkatan
masalah yang memang ada di dalam kehidupan nyatamasyarakat Sasak. Adat
istiadat yang terus dijaga dan dipertahankan merupakan lambang dari
kearifan suku Sasak. Jika dikaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah
maka diharapkan melahirkan peserta didik yang dapat menghargai karya
satra, maksudnya mempunyai kepekaan fikiran dan perasaan ketika
berhadapan dengan karya sastra yaitu timbul rasa senang dan cinta terhadap
karya sastra, sehingga mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan apa
yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitianpada
wujud budaya Sasak yang terdapat dalam Novel Sesak Cinta Di Tanah Sasak
karya Aji Turmudzi dan bagaimana implikasinya pada pembentukan karakter
siswa di SMP.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam ilmu sastra, sumber datarrya berupa
naskah karya sastra.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Sesak Cinta di Tanah Sasak
karya Aji Turmudzi. Dalam penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data studi pustakaan dan tekhnik catat. Studi kepustakaan
adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh
data. Daiam penelitian ini yang menjadi sumber tertulis untuk memperoleh
data yang diinginkan yaitu novel "Sesak Cinta di Tanah Sasak" dan wujud
Budaya Sasak. Teknik catat adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh
data yang terdapat dalam sebuah karya sastra, data tersebut dikumpulkan dan
dicatat dalam kegiatan penelitian (Ratn4 2012:42). Teknik ini dilakukan
setelah membaca keseluruhan teks yang kemudian mencatat hal-hal yang
penting dalam datayang ditemukan ke dalam kartu data yang disediakan.

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, maka data yang
sudah terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif. Metode deskriptif
analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian
disusul dengan analisis. Analisis deskriptif tidak semata-mata menguraikan
melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna,
2012:53). Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dibuat instrumen
penelitian. Menurut Sugiyono (2A12:59) dalam penelitian kualitatif, yang
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti
sebagai alat yang melakukan penelitian secara bersistem.

Ada dua cara penyajian data penelitian, yaitu dengan menggunakan
metode formal dan informal (Muhammad,2011:168). Data formal
menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Sedangkan data



informal menggunakan pernyataan atau ungkapan bahasa biasa. Dalam
penelitian ini, penyajian data yang digunakan yaitu data informal dengan

menggunakan ungkapan bahasa biasa yang terkandung dalam kutipan-kutipan
kalimat dengan kata-kata biasa.

III. IIASIL DAN PEMBAHASAN
A. Wujud Ideal (Gagasan) Budaya Sasak dalam Novel Sesak Cinta di

Tanah Susak Karya Aji Turmudji
Dalam novel SCTS karya Aji Turmudzi ini terdapat beberapa wujud ideal
(gagasan) dari budaya Suku Sasak. Dalam novel SCTS ini Aji Turmudzi
menggambarkan beberapa wujud ideal (gagasan) dari masyarakat Sasak yang
sejak lama mengendalikan tindakan/tingkah laku dari masyarakat yang telah
dijalankan secara turun-temurun, sudah menjadi kebiasaan dan dilestarikan
oleh masyarakat Suku Sasak. Adapun kutipan-kutipan dan penjelasan yang
menunjukkan adanya wujud ideal (gagasan) budaya Sasak dalam novel SCTS
ini akan dipaparkan di bawah.

1. Aturan Pernikahan Pada Golongan Bangsawan

Dalam tradisi Suku Sasak seorang putri yang berasal dari golongan
bangsawan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tradisi Suku Sasak

golongan bangsawannya, seperti yang terdap at pada kutipan dibawah ini.

"Dalam tradisi adat-istiadat Suku Sasak pada umunnya tidak
diperbolehkan seorang putri bangsawan menikah dengan putra seorang
yang bukan dari bangsawan, sebaliknya putra-putra bangsawan boleh
memilih gadis-gadis dari orang tua yang bukan bangsawan. Atau putra
bangsawan bebas memilih putri atau gadis dari kedua golongan itu. Entah
itu seorang putri bangsawan atau seorang gadis yang bukan bangsawan."
(SCTS,20l0:10)

Pada kutipan di atas, penulis menggambarkan budaya Sasak dalam hukum
adat pernikahan terutama untuk kalangan para bangsawan di Suku Sasak. Bagi
seorang perempuan bangsawan, wajiblah hukumnya ia menikah dengan laki-
laki bangsawan. Jika seorang perempuiul bangsawan tidak menikah dengan
laki-laki bangsawan, maka gelar kebangsawanannya akan dibuang dan
keturunannya tidak berhak menyandang gelar kebangsawanan. Berbeda jika
bangsawan tersebut laki-laki, maka boleh baginya untuk menikah dengan
perempuan manapun yang dia sukai. Walaupun perempuan tersebut berasal
dari golongan biasa maupun dari golongan bangsawan karena hal itu tidak
berpengaruh kepada keturunannya dan keturunannya tetap akan menyandang
gelar kebangsawanan. Itulah hukum adat dalam pernikahan Suku Sasak yang
dipegang teguh oleh Mamiq Raihan.

Mamiq yang berasal dari keluarga bangsawan tidak ingin putri tunggalnya
yaitu Baiq Raihan menikah dengan seorang Habib yang berasal dari keluarga
biasa. Apalagi keluarganya adalah keluarga yang sangat terpandang di
kampung menaq. Itulah yang menjadi pertimbangan dat', Baiq Raihan



sehingga ia selalu mentaati perintah yang katakan oleh Mamiqrrya, itu pula
yang dilakukan ketika ia mengetahui bahwa dirinya akan dijodohkan,
kemudian Raihan dipingit oleh keluarganyaketika akan menikah namun tidak
satupun kata penolakan yang terucap dari bibfu Raihan. Hal itu tampak pada
kutipan di baw'ah ini.

"Sebagai putri dari bangsawan yang dipingit Raihan jelita, tak mampu
mrnghindari tradisi yang berlaku pada sukunya, pada ketentuan adat
dan hadisi keluarganya.ia menerawang kini dalam kesedihan,
keceriaanbukan lagi menjadi miliknya. Rasa terpaksa untuk menerima
dan memahami tembok adat dengan segala kesakralannla secara utuh
serta kawin paksa dengan pria pilihan orimg tuanya." (SCTS, 2010:11)

Pada kutipan ini penulis menggambarkan bahwa dalam pernikahan adat
sasak, seorang gadis keturunan bangsawan dipingit (dikurung di dalam
rumah) dahulu sebelum prosesi pemikahan agar fokus pada pernikahan, serta
menyiapkan segala sesuatu secara matang akan kebutuhannya pada acaru
pernikahan. Hal ini juga dilakukan agar gadis tersebut tidak terpengaruh dan
terhasut dengan pembicaraan orang lain yang dapat menyebabkan batalnya
pernikahan tersebut. Begitu juga yang dilakukan terhadap Raihan oleh
keluarganya, ketika Raihan hendak dinikahkan dengan laki-laki pilihan
keluarganya.

2. Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial marupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke

dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasar kekuasaan, hak-hak istimewa.
Stratifikasi sosial sudah ada sejak zamandahulu, hal ini terjadi karena di dalam
setiap masyarakat terdapat sesuatu yang dihargu yaihx kekayaan, kekuasaan,
ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Suku Sasak yang mendiami pulau
lombok ini masih terbagi dalam beberapa pelapisan soaial. Lapisan sosial
tersebut didasarkan pada keturunan yang dihubungkan dengan susunan
masyarakat padazarran kerajaan Suku Sasak pada masa lalu.

Pada novel SCTS ini stratifikasi soaial juga tampak ketika Mamiq Raihan
merasa sangat dipermalukan ketika anaknya dibawa kabur (kawin laril merariq
dalam suku Sasak) oleh seorang pemuda yang diketahui berasal dari golongan
biasa, Mamiq Raihan dan keluarga besarnya merasa tidak sederajat dengan
laki-laki yang telah membawa Raihan kabur. Kemarahan dari keluarga Raihan
sangat tampak mengethui hal tersebur, seperti yang yang terdapat pada kutipan.

"tapi maaf pak ! saya dan keluarga besar saya tidak siap bermesan
denganmu. Kami sudah menjodohkan anak kami dengan orang yang
lebih tepat !" Kata itu terlontar dari Mamiqnya Raihan dengan santai,
seakan mengejek" (SCTS, 2010:39)



Pada kutipan tampak bahwa Mamiq menyombongkan diri ketika orang tua

Habib hendak melamar putri tunggalnya, dan Mamiq menganggap rendah

orang tua Habib karena berasal dari golongan biasa yang berada di bawah
golongannya atau tidak sederajat. Mamiq Raihan tidak menyetujui hubungan

Habib dan Raihan karena stratifikasi sosial yang berbeda. Jika L{amiq Raihan

sampai menyetujui hubungan Raihan dengan Habib maka itu akan

mempermalukan diri dan keluarga besarnya, dan hal itu sangat tidak mungkin
dilakukannya karena Mamiq Raihan adalah sosok bangsawan yang sangat

berpegang teguh pada adat istiadat golongan bangsawan dan sangat

menghormati gelar bangsawan yang melekat pada nama dan keluarga besarnya.

Mamiq akan menjodohkan Raihan dengan orang yang sama seperti dirinya
yaitu berasal dari stratifikasi sosial yang sama, karena Raihan adalah putri
tunggal kesayangannya, sangatlah wajar jika Mamiq menginginkan Raihan
putri tunggalnyamendapatkan kebahagiaan dengan menikah bersama lalu sa'id
yang berasal dari golongan bangsawan seperti keluarga besamya.

3. Sapaan
Sistem sapaan dapat digolongkan ke dalam wujud ideal budaya Sasak

karena ia bersifat abstrak tidak dapat difoto dan diraba, hal ini merupakan ciri
dari wujud ideal (gagasan) budaya. Dalam novel SCTS ini terdapat beberapa

sapaan seperti pada kutipan-kutipan di bawah ini. Pada kutipan di bawah ini
juga terdapat sapaan untuk laki-laki yang sudah memiliki anak.

"Mamiq panggilan akrab Mamiqnya yang amat disegani layaknya taja-raja
dalam sebuah cerita babat pendahulunya." (SCTS, 2010: 5)

Pada kutipan di atas terdapat sapuurn yait.u Mamiq. Bentuk sapiuul Mamiq
digunakan untuk menyapa pria yang lebih tua yang sudah mempunyai anak

yang berasal dari berasal dari golongan bangsawan. Jika seseorang yang

berasal dari golongan biasa atau bukan bangsawan maka, dia biasa dipanggil
amaq. Biasanya para penyapa akan menyapa dengan sapaan tersebut biasanya

ditambahkan dengan nama anak pertama seperti yang terdapat pada novel
SCTS ini yaitu Mamiq +Raihan (nama anak pertama).Selanjutnya yaitu

sapixm untuk seorang gadis seperti yang terdapatpadakutipan.

"Baiq... bangun sudah pagi ini, kenapa tidur lagi sehabis sembahyang,

Baiq... Baiq...panggil saiq. Menyebut Baiq nama panggilan akrab

Raihan." (SCTS, 2010: l7).

Pada kutipan di atas terdapat salah satu sapazm untuk seorang gadis yaihr
Baiq. Sapaan ini biasa dilakukan oleh penyapawarita muda maupun tua dan

laki-laki muda maupun tua untuk menyapa seorang gadis. Sapaan Baiq hanya
digunakan untuk menyapa seorang gadis yang berasal dari keturunan
bangsawan. Jika dia adalah seorang gadis biasa maka gadis tersebut biasanya

dipanggilla.



B. Wujud Aktivitas atau Tindakan Budaya Sasak dalam Novel Sesak
Cinta di Tanah Sasak Karya Aji Turmudji
Aktivitas atau tindakan yang ada dalam novel SCTS ini merupakan

wujud kebudayaan yang berupa suatu tindakan dalam masyarakat. Wujud
kebudayaan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial yaitu tata tingkah
laku yg menyangkut hak dan kewajiban yg ditentukan oleh masyarakat bagi
orang yg menduduki posisi tertentu di dalam masyarakat.

a. Gotong Royong pada Upacara-Upacara Adat
Kutipan yang dapat dikategorikan sebagai wujud aktivitas atau tindakan

dalam upacara pemikahan yaitu ketika prosesi nyongkolan, seperti yang
terdapat pada kutipan di bawah ini.

"Keangkuhan itu terkadang tergambar dari sikap pemuda yang
cenderung berkelahi atau tauran saat prosesi "nyongkolen"." (SCTS,
2010:11).

Pada kutipan ini terdapat wujud aktivitas atau tindakan dalam novel
SCTS ini yaitu nyongkolan Nyongkolan yaitu ketika pasangan pengantin
diarak menuju rumah mempelai wanita biasanya diiringi oleh gendang beleq,
iringan massa yang ikut pada proses nyongkolan ini biasanya muda-mudi
yang menggunakan pakaian adat, namun tidak jarang juga ditemukan yang
ikut iringan ini adalah orang-orang yang sudah menikah. Berbeda dengan
zarfiar dahulu, orang orang yang mengiringi pengantin semuanya
menggunakan pakaian adat, namun sekarang ketika proses nyongktlan
dilaksanakan hanya sebagian yang menggunakan pakaian adat, sisanya
menggunakan pakaian biasa.

Orang yang ikut meramaikan acaru nyongkolan biasatya keluarga besar
dan muda-mudi yang berada di sekitar rumah pengantin laki-laki, biasanya
hal ini dilakukan untuk menanam atau membalas jasa. Menanam jasa
maksudnya artinya memberikan sesuatu yang dibutuhkan, baik itu dalam
bentuk jasa maupun materi kepada kedua calon pengantin yang dapat
membantu dalam proses pemikahan. Sebab ketika kelak mereka (yang
menanam jasa) akan melangsungkan upacara pernikahan maka akan dibalas
juga seperti itu. Walaupun demikian hal ini tidak tercatat sebagai hutang,
karena jika tidak dilakukan tidak menjadi sebuah permasalahan. Jadi
kebersamaan masyarakat Sasak tampak pada upacara-upacara adat seperti
yang dijelaskan di atas.

b. Kawin Lari
Wujud aktivitas atau tindakan selanjutnya yang terdapat pada novel SCTS

ini adalah kawin lari (merariq dalam istilah Suku Sasak). Merariq menjadi
tema dalam novel ini, dalam budaya Suku Sasak. Kawin lari biasanya
dilakukan oleh sebagian besar pasangan yang tidak mendapatkan restu dari
keluarga besar perempuan, sehingga pihak laki-laki memutuskan untuk



membawa kabur perempuan tersebut untuk dinikahi dengan ketentuan adat
yang berlaku. Hal ini tampak pada kutipan di bawah.

"Malam yang meresahkan buat Raihan, ia tidur lalu bangun mondar
mandir melingkari kamarnya sehingga ahirnya ia mengintip hujan di
balik jendela kamarnya. Tersentak tubuhnya mematung ketika pemuda
idamannya begitu nekat menyandarkan wajahnya di balik kaca, Raihan
nyaris teriak.
" apa y arig kamu lakrkan?"
"aku ingin membawamu kawin!"." (SCTS, 2010:15).

Pada kutipan di atas tampak bahwa Habib yaitu pemuda idaman Raihan
yang menjadi tokoh utama dalam novel ini mengajak Baiq Raihan kekasihnya
untuk kawin lari, dalam Suku Sasak hal tersebut biasa di sebut dengan istilah
merariq. Kawin lari nekat dilakukan Habib karena cintanya yang begitu besar
kapada kekasihnya Baiq Raihan tidak mungkin akan mendapatkan restu dari
keluarga besar terutama Mamiqnya. Sehingga tidak ada jalan lain yang dapat
dilakukan oleh Habib untuk bisa mendapatkan kekasihnya itu, kecuali kawin
larilmerariq.

c. Memisahkan Calon Pengantin yang Tidak Disetujui.

Memisahkan calon pengantin yang tidak disetujui sebagian besar
dilakukan oleh orang tua yang tidak menginginkan anaknya menikah dengan
laki-laki yang telah membawanya lari untuk melakukan pernikahan.

Dalam novel SCTS ini memisahkan calon pengantin di lakukan oleh
Mamiq Raihan karena tidak menyetujui hubungan anaknya yaitu Baiq Raihan
dengan Habib. Hal ini terjadi karena Mamiq Raihan begitu mengagungkan
gelar kebangsawanan yang dimilikinya. Dia tidak menginginkan anak semata
wayangnya menikah dengan orang yang tidak sederajat dengan kelurga
besarnya. Hal ini dapat dilihan pada kutipan dibawah ini.

"Mamiq segera mengumpulkan keluarga untuk membuntuti dan
mencari kemana anaknya lari dengan tradisi kawin lari. Kegerahan jiwa
dan harga diri membuat keluarga Raihan risih teriris." (SCTS, 2010:
1e)

Pada kutipan di atas tampak kemarahan Mamiq Raihan ketika Raihan
dibawa lari oleh Habib. Mamiq Raihan tidak ingin martabat keluarga jatrrh
hanya karena pemikahan yang akan dilakukan oleh Raihan dengan laki-laki
yang tidak sederajat dengannya.

C. Implikasi Wujud Ideal (Gagasan) dan Aktivitas atau Tindakan pada
Pembentukan Karakter Siswa SMP.

Ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa
yang yang harus dikembangkan di sekolah. Seluruh tingkat pendidikan di
Indonesia khusunya SMP harus menyisipkan pendidikan berkarakter



tersebut dalam proses pembelajaran. Pada bagian ini akan dipaparkan
implikasi dari beberapa wujud budaya Sasak di atas yang berkaitan dengan
pembentukan karakter siswa di SMP.

terdapat tiga wujud budaya yaitu adat pernikahan, stratifikasi sosial
dan sistem sapium. Namun y,ang akan diimplikasikan pada pembentukan
pendidikan karakter yaitu adat pernikahan dan sistem sapaan. Adat
pernikahan berupa penentuan jodoh untuk anak perempuan golongan
bangsawan, pingitan sebelum upacara pernikahan dan purwangse. Adat
pernikahan yang akan diimolikasikan pada pembentukan pendidikan
karakter berupa penentuan jodoh untuk anak perempr.uul golongan
bangsawan dan pingitan sebelum upacara pemikahan dapat membentuk
nilai pendidikan karakter disiplin karena itu merupakan aturan yang
berlaku di Suku Sasak pada golongan bangsawan dan harus di taati oleh
mereka. Karena, jika tidak di taati maka akan mendapatkan sanksi yang
sudah di tentukan oleh hukum adatyang berlaku. Sama hatnya di sekolah,
siswa harus mentaati segala peraturan yang ada di lingkungan sekolah agar
proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem
sapaan dapat diimplikasikan pada pembentukan pendidikan karakter
bersahabat/ komunikatif. Dengan sistem sapaan maka ketika bergaul
dengan sesama siswa, guru, masyarakat akan terasa akrab dan
menyenangkan.

wujud aktivitas atau tindakan yang terdapat dalam novel SCTS ini
yaitu gotong royong pada proses pernikahant, merarik (kawin lari) dan
merrisahkan calon pengantin yang tidak disetujui. memisahlian calon
pengantin yang tidak disetujui.. Wujud aktivitas atau tindakan yang akan
diimplikasikan yaitu gotong royong pada upacara pernikahan. Gotong
royong pada proses pernikahan berupa diadakannya acara hiburan untuk
masyarakat sekitar yang akan membantu pada upacara pemikahan dan
nyongkolan dapat diimplikasikan pada pembentukan pandidikan karaller
peduli sosial karena membarikan hiburan kepada masyarakat di sekitar.
Tanggung jawab karena ketika membantu keluarga yang akan
melaksanakan pernikahan setiap orang yang membantu mempunyai
tanggung jawab untuk kelancaran acara pernikahan ttersebut. Demokratis
karena gotong royong pada acata tersebut membutuhkan peran masyarakat
dan suCah menjadi kewajiban untuk membantu karena di masyarakat
biasanya ada sistem menanam dan membalas jasa. BersahabaVkomunikatif
karena ketika ikut gotong royong itu menunjukkan bahwa sesorang
bersahabat/komunikatif.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil peneiitian atau pembahasan peneliti menvimpulkan.

Wujud ideal (gagasan) yang terdapat dalam novel SCTS ini yaitu adat
pernikahan, stratifikasi sosial dan sistem sapzurn. Adat pernikahan berupa
penentuan jodoh untuk anak perempuan golongan bangsawan. pingitan
sebelum upacara pernikahan dan purwangse.Stratifikasi sosial berupa



perbedaan perlakuan antara anak seorang bangsawan dan orang biasa dan
pernikahan yang harus sesama bangsawan untuk perempuan bangsawan.
Sistem sapaan berupa sapaan untuk bangsawan ada Mamiq,lalu, dan Baiq.
Adapula sapaan umum yang digunakan oleh keduanya yaitu amaq rari,
inaq rari, hajang, tuan guru, dan dedare.

Wujud aktivitas atau tindakan yang terdapat dalam novel SCTS ini
yaitu gotong royong pada proses pernikahan; merarik (kawin lari) dan
memisahkan calon pengantin yang tidak disetujui. Gotong royong pada
proses pemikahan berupa diadakannya acara hiburan untuk masyarakat
sekitar yang akan membantu pada upacara pernikahan dan nyongkolan.
Merariq atau kawin lari berupa memaling (mencuri) perempuan yang akan
dinikahi, menyembunyikan gadis yang sudah diambil dirumah keluarga
dan penjemputan kedua calon pengantin dari tempat persembunyian.
Memisahkan calon pengantin yang tidak disetujui berupa tidak adanya
pemberitahuan kepada pihak perempuan pada proses memaling sehingga
pemisahan dilakukan, mengumpulkan keluarga untuk mencari gadis yang
telah dibawalari, menemukan gadis yang dibawa lari dengan berbagai cara
seperti dukun-dukun atau paranormal dan memisahkan kedua calon
pengantin yang tidak setujui tersebut setelah ditemukan.

Wujud ideal budaya Sasak dalam novel SCTS ini dapat diimplikasikan
pada pembentukan pendidikan karakter disiplin dan
bersahabat/komunikatif siswa SMP. Wujud aktivitas atau tindakan budaya
sasak dalam novel SCTS ini dapat membentuk karakter peduli sosial,
tanggung j awab, demokratis, dan bersahabat&omunikatif.
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