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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra menjadi refleksi kehidupan manusia dengan menggunakan proses 

seni kreatif yang diciptakan oleh pengarang. Sebuah cerita rekaan berdasarkan 

fakta yang terjadi dikehidupan nyata. Menggunakan setiap unsur dari kehidupan 

nyata itu sendiri. Menjadikan manusia sebagai tokoh dalam karya tersebut, 

maupun dinamika kehidupannya sebagai unsur pembangunnya. Sastra yang 

merupakan tiruan alam dan dunia subjektif manusia. Memperkuat sebuah karya 

menjadi lebih kompleks untuk dijadikan sebuah refleksi dari kehidupan nyata. 

Karya sastra senantiasa dipergunakan untuk mengekspresikan kepribadian 

manusia secara kolektif melalui penggabungan imajinasi individu sastrawan 

dengan obsesi masyarakatnya. Oleh karena itu, membaca dan menilai karya sastra 

pada hakikatnya melihat dan mempelajari kehidupan suatu masyarakat di mana 

karya sastra itu dilahirkan, tumbuh, dan berkembang. Obsesi masyarakat itu 

menjadi obsesi pengarangnya yang menjadi anggota masyarakatnya, dengan 

mempelajari sastra dapat mempelajari dinamika masyarakatnya yaitu mempelajari 

aspirasi masyarakat, tingkat kebudayaannya, seleranya, pandangan hidup dan lain 

sebagainya. 

Diciptakan selaras dengan dinamika masyarakat dan kebudayaan. 

Pertumbuhan dan perkembangan kesusastraan sangat tergantung kepada sistem 

sosial dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian karya sastra akan selalu 

menarik perhatian karena pengungkapan penghayatan tentang kehidupan manusia 
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itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Hardjana (1981:10) bahwa, 

“sastra sebagai pengungkapan baku dari apa yang telah disaksikan, dialami, dan 

dirasakan orang mengenai segi-segi kehidupan”. Melalui karya sastra akan 

terungkap penghayatan manusia yang paling dalam di dunia ini. 

Sastra dan budaya menjadi hal yang sangat relevan dalam dunia seni, 

menjadikan manusia sebagai objek yang sama didalamnya. Manusia sebagai 

anggota masyarakat, manusia sebagai fakta sosial, dan manusia sebagai makhluk 

kultural. Perbedaanya ketika sastra mentransformasikannya kedalam teks, dari 

bahasa sehari-hari kedalam bahasa sastra, dari kejadian kedalam plot dan 

memberikan karakter yang berbeda terhadap manusia dalam masyarakat itu 

sendiri.  

Pada dasarnya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial 

dimana mereka tinggal dan berkembang. Sebagai suatu kebutuhan hidup, baik 

fisik maupun psikis (mental) dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. 

Kebiasaan, praktik dan suatu tradisi  untuk terus berkembang dan bertahan hidup 

diturunkan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya sebagai warisan dalam suatu 

masyarakat sebagai budaya maupun adat istiadat. Seperti halnya di negara 

Indonesia ini, kebudayaan lahir disetiap sekelompok masyarakat disetiap pualau-

pulau dan sebagian kecil dari setiap pulau yang ada di dalamnya. kebudayaan itu 

lahir dan terus diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat yang 

menganutnya. 

Seiring berkembangnya globaisasi dan tekhnologi informasi, maka 

kemungkinan akan bertemunya antar orang-orang dari berbagai belahan bumi 

dengan berbagai macam karakter dan budaya yang dibawa oleh setiap orang itu 
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akan semakin besar pula. Sebuah pertemuan yang tidak mungkin dihindari karena 

semakin berkembangnya ide dan gagasan dari manusia itu sendiri. Sebuah 

pertemuan yang tidak hanya sekedar antar manusia namun pertemuan antar 

budaya. Fenomena sosial yang terjadi dalam sebuah karya sastra genre Novel 

angkatan Balai Pustaka, salah satunya dalam novel Salah Asuhan karya Abdoel 

Moeis.  

Sebuah tantangan besar bagi setiap masyarakat akan benturan budaya yang 

terjadi, beradaptasi, menerima atau menolak mentah- mentah budaya yang masuk 

dalam lingkunngan masyarakat itu sendiri.  Sudah dipastikan akan adanya 

perbedaan yang sangat krusial bagi kedua belah pihak. Keduanya dihadapkan 

pada sebuah pengambilan keputusan yang sulit untuk mempertahankan ideologi 

dari budaya yang dimilikinya. Tak jarang hal itu akan menimbulkan perbedaan 

pendapat dan berujung pada sebuah konflik didalam sekelompok masyarakat. 

Sebuah contoh kecil dalam novel Salah Asuhan karya Abdoel Moeis “ Hanafi! 

Engkau juga yang mulai memperbincangkan tentang adat lembaga serta tertib 

kesopanan masing - masing bangsa; engkau pun juga yang tak suka 

mengindahkan atau mengakui atas adanya perbedaan adat lembaga antar bangsa 

dengan bangsa” (Moeis, 2010: 3). 

Masyarakat Minangkabau menyebut diri mereka sebagai Alam 

Minangkbau dan menyebut budaya mereka sebagai Adat Minangkabau. 

Singkatnya masyarakat Minangkabau berfikir bahwa mereka adalah bagian dari 

alam. Begitu pula dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakatnya. Ketika 

alam berkembang maka berkembang pula apa yang menjadi dasar dari 

pemahaman masyarakat disekitarnya. 
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Keberagaman budaya dalam masyarakat Minangkabau membuat mereka 

menjadi sebuah kelompok masyarakat yang sangat menjaga keutuhan dan 

kelestarian budayanya. Pernikahan dalam budya Minangkabau mempunyai 

berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Perkawinan 

yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ada dianggap perkawinan 

sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. 

Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat yang harus dipenuhi seperti 

tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek 

gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Tatakrama dan upacara adat 

perkawinan inipun tak mungkin diremehkan karena semua orang Minang 

menganggap bahwa “Perkawinan itu sesuatu yang agung”, yang kini diyakini 

hanya “sekali” seumur hidup. 

Mempertimbangkan segala dinamika masyarakat Minangkabau yang 

kental dengan permasalahan budaya maka Abdoel Moeis merasa tertarik untuk 

mengabadikannya melalui sebuah karya sastra berupa Novel Salah Asuhan. Novel 

ini diterbitkan  pada tahun 1928 dan termasuk ke dalam novel angkatan Balai 

Pustaka. Sebuah novel yang tercipta selaras dengan kehidupan penulisnya. 

Mengangkat tema tentang kebudyaan yang berasal dari latar belakang Abdoel 

Moeis itu sendiri. Sebuah kisah cinta antara dua bangsa dan budaya yang 

mengalami permasalahan dalam menyatukan cinta mereka. Tumbuh perselisihan 

dan konflik di dalam dinamika kehidupan yang digambarkan oleh pengarang yang 

selaras dengan kehidupan pada zaman itu. 
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Penelitian mengenai konflik pernikahan lintas budaya ini penting 

dilakukan agar pembaca dapat mempertimbangkan keputusan secara cermat dan 

tepat dalam menghadapi perselisihan yang terjadi dikehidupan bermasyrakat 

dengan beragam budaya didalamnya. Penelitian sejenis juga pernah dilakukan 

oleh Wulandari (2015) dengan judul “Perlawanan Budaya Sastrawan yang 

Terbuang”. Dalam penelitian tersebut  mengkaji perlawanan budaya yang terdapat 

dalam novel Memang Jodoh karya Marah Rusli, pembeda penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari hanya menitikberatkan pada masalah perkawinan dan 

poligami pada masyarakat Minangkabau, sedangkan pada penelitian yang diberi 

judul “Konflik Pernikahan Lintas Budaya dalam Novel Salah Asuhan karya Abdul 

Moeis” lebih terfokuskan kepada konflik yang terjadi akibat pernikahan dua 

budaya yang terjadi. 

Pendekatan sosiologi sastra merupakan keputusan yang tepat untuk 

digunakan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan fokus 

permasalahan yang ada terdapat pada konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat 

Minangkabau bekaitan dengan bertemunya dua budaya yang berbeda dalam novel 

Salah Asuhan karya Abdoel Moeis. Menurut Ratna (2013: 2) sosiologi sastra 

merupakan pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubunganya dengan 

masyarakat yang melatarbelakanginya. Dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek dan struktur masyarakat yang melatarbelakangi status dan peran dalam 

suatu kelompok masyarakat dengan budaya Minangkabau yang begitu kental 

dalam novel Salah Asuhan. 

 



6 

 

Dengan mempertimbangkan beberapa pembahasan di atas, sangat menarik 

untuk diteliti bagaimana penggambaran konflik antar budaya yang terjadi dalam 

sebuah novel Salah Asuhan karya Abdoel Moeis ini. Sebuah konflik terjadi karena 

dinamika masyarakat serta ideologi budaya yang kuat dalam kehidupannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul : “Konflik Pernikahan 

Lintas Budaya  Dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Moeis (Kajian Sosiologi 

Sastra)” 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini menjadikan sebuah penelitian 

menjadi lebih spesifik dan tidak keluar dari jalur permaslahan utama yang 

dijadikan sebagai suatu objek penelitian. Penelitian ini fokus permasalahan berada 

pada sebuah konflik yang terjadi dalam novel Salah Asuhan karya Abdoel Moeis 

ini, dengan melibatkan bentuk konflik pernikahan lintas budaya dengan indikator 

sumber konflik, isu-isu konflik, pihak berkonflik, penyebab konflik pernikahan 

lintas budaya denan indikator yang digunakan berupa perbedaan individu, 

kepentingan dan kebudayaan, beserta akibat konflik pernikahan lintas budaya 

dengan indikator hancurnya kesatun kelompok, perubahan kepribadian individu 

dan hancurnya norma sosial yang didalamnya mencakup aspek yang mendominasi 

faktor perselisihan atau konflik yang terjadi dalam novel Salah Asuhan karya 

Abdoel Moeis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi maupun 

pemahaman terhadap perselisihan dalam sebuah masyarakat yang diakibatkan 

oleh benturan budaya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu 

. 
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1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana bentuk konflik pernikahan lintas budaya yang terjadi pada novel 

Salah Asuhan karya Abdoel Moeis? 

b. Apa penyebab konflik pernikahan lintas budaya yang terjadi pada novel Salah 

Asuhan karya Abdoel Moeis? 

c. Bagaimana akibat pernikahan lintas budaya yang terjadi pada novel Salah 

Asuhan karya Abdoel Moeis? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan bentuk konflik pernikahan lintas budaya pada novel Salah 

Asuhan karya Abdoel Moeis 

b. Mendeskripsikan penyebab konflik pernikahan lintas budaya pada novel 

Salah Asuhan karya Abdoel Moeis 

c. Mendeskripsikan akibat pernikahan lintas budaya pada novel Salah Asuhan 

karya Abdoel Moeis. 

1.5 Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah pembahasan 

mengenai konflik lintas budaya dalam sebuah karya sastra. 

2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembang sebuah karya 

sastra khususnya Novel. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai kebudyaan 

di Indonesia khusunya kebudayaan Minangkabau. 
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2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti 

suatu pembahasan yang berhubugan dengan konflik lintas budaya. 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Konflik 

Pernikahan Lintas Budaya dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis 

(Kajian Sosiologi Sastra)” maka peneliti memberikan sebuah batasan, penegasan 

dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut ; 

1. Sosiologi sastra merupakan analisis mengenai seberapa jauh kaitan langsung 

antara unsur-unsur karya dengan unsur-unsur masyarakat. Sebuah pendekatan 

dalam kajian sastra yang membahas mengenai dinamika masyrakat beserta 

struktur didalamnya, (Ratna, 2013: 2). 

2. Konflik merupakan perbedaan antara dua atau lebih orientasi yang sering 

berujung pada suatu konflik. Hal ini disebabkan karena setiap individu tidak 

mengetahui sejauh mana bentuk, jenis, tingkat harapan terhadap suatu nilai 

tertentu, (Aloliweri, 2011: 147).   

3. Pernikahan lintas budaya merupakan sebuah pernikahan yang terjadi oleh 

kedua belah pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hal ini 

seharusnya pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. 

4. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan simbol, pemaknaan, 

penggambaran, struktur aturan, kebiasaan, nilai, pemrosesan informasi dan 

pengalihan pola-pola konvensi pikiran, perkataan dan perbuatan atau tindakan 

yang dibagikan diantara suatu anggota sistem sosial atau kelompok sosial 

dalam suatu masyaraka, (Aloliweri, 2011: 4). 
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5. Penyebab konflik merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

konflik dalam suatu kelompok masyarakat yang mengakibatkan munculnya 

perpecahan dan perslisihan. 

6. Jenis konflik lintas budaya merupakan sebuah pemetaan konfik yang 

memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku dan 

situasi yang berkembang dalam dinamika konflik yang terjadi karena 

benturan budaya. 

7. Akibat konflik lintas budaya merupakan sebuah hasil yang dikarenakan oleh 

suatu konflik yang terjadi karena benturan dua budaya berbeda terhadap 

setiap struktur yang bersangkutan dengan konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


