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Waktu Terus Bergerak Bahkan Ketika Kau Diam 

-Pidi Baiq- 

 

Jangan selalu memilih jalan yang mudah, seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang 

rendah, tiba-tiba kita sudah ada di tempat paling dasar 

-Ayah Nobita- 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Peyimpangan Norma yang Berlaku pada Masyarakat 
Nanggroe Aceh Darussalam dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam 
Karya Arafat Nur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyimpangan 
norma dalam novel tersebut beserta faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan. 

Data penelitian ini adalah novel Burung Terbang di Kelam Malam karya 
Arafat Nur, serta sejumlah buku acuan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif, dengan teknik studi pustaka. Bagian analisis memanfaatkan teori 
Struktural yang dikembangkan oleh Robert Stanton untuk mengidentifikasi unsur-
unsur struktural dan dibantu dengan pendekatan filsafat hedonisme untuk 
mengungkap faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari adanya 
penyimpangan norma dalam novel karya Arafat Nur tersebut. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap 
norma dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. 
Penyimpangan tersebut meliputi penyimpangan norma agama, hukum, kesopanan, 
serta kesusilaan yang berlaku pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan norma tersebut di 
antaranya adalah materi, seks, serta sikap individualis masyarakat Nanggroe Aceh 
Darussalam. Penyimpangan norma yang terjadi tersebut memiliki dampak 
memudarnya nilai tradisional serta berubahnya karakter yang dimiliki oleh 
masyarakat. Karakter agamis yang selama ini dikenal sebagai karakter masyarakat 
Nanggroe Aceh Darussalam perlahan mulai tergantikan dengan karakter hedonis 
yang lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jasmaniah hingga tidak lagi 
memperdulikan norma yang ada. Hal tersebut menandakan bahwa ada perubahan 
yang terjadi di dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh kini telah 
berbeda dengan penilaian masyarakat di luar Aceh yang menganggap Aceh 
sebagai daerah dengan masyarakat yang berlandaskan Agama Islam. 

 
Kata kunci:Penyimpangan Norma, Struktural, Aceh, Hedonisme,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  

Masyarakat Aceh merupakan salah satu masyarakat yang ada di Indonesia. 

Masyarakat Aceh memiliki kebudayaan yang pada hakikatnya merupakan 

petunjuk bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan kehidupan sosialnya. 

Kebudayaan yang dimiliki masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh agama 

Islam. Besarnya pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan masyarakat Aceh 

terlihat dengan ditegakkannya syariat Islam di daerah tersebut. Meskipun masih 

termasuk wilayah Indonesia, namun norma yang dijalankan masyarakat Aceh 

adalah norma Islam. Nilai sosial dan budaya di Nanggroe Aceh Darussalam diatur 

dan ditentukan oleh syariat Islam. Bahkan pada permulaan kemerdekaan 

Indonesia, masyarakat Aceh merupakan salah satu dari sekian masyarakat yang 

paling tertinggal dalam bidang pendidikan karena mereka enggan untuk memasuki 

sekolah umum disebabkan adanya anggapan yang meluas dalam masyarakat Aceh 

bahwa memasuki sekolah umum yang berbahasa Melayu akan menjadi kafir 

(Bambang Suwondo, 1978:195) 

Besarnya pengaruh Agama Islam terhadap kearifan lokal masyarakat Aceh 

disebabkan karena letak geografis Nanggroe Aceh Darussalam berada di ujung 

barat wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadikan daerah Aceh sebagai pintu 

gerbang masuknya ajaran Islam ke Indonesia serta menjadi daerah pertama yang 

menerima ajaran agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu provinsi 
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Nanggroe Aceh Darussalam kini telah mengalami begitu banyak terjadi 

penyimpangan terhadap norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Inilah 

yang coba diangkat oleh Arafat Nur dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam, dimana ia mencoba menghadirkan kembali potret kehidupan masyarakat 

Nanggroe Aceh Darussalam yang telah mengalami banyak penyimpangan 

terhadap norma-normanya.  

Novel Burung Terbang di Kelam Malam merupakan karya Arafat Nur 

yang terbit setelah novel Lampuki yang berhasil memenangkan sayembara 

menulis novel DKJ tahun 2010. Meski kelahiran Sumatera Utara, Arafat Nur 

menjadikan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai latar tempat cerita 

karena mayoritas hidupnya dijalani di sana. Arafat Nur sendiri menempuh 

pendidikan hingga menjadi seorang jurnalis di provinsi ujung barat Indonesia ini. 

Banyak karyanya yang termuat dalam media massa. Selain itu ia sering 

mendapatkan penghargaan atas karya-karyanya seperti penghargaan terbaik lomba 

penulisan cerpen di Taman Budaya Aceh (1999), juara III Nasional lomba  

penulisan novel Forum Lingkar Pena (2005) serta berhasil meraih Literary Award 

2011 dengan novel Lampuki. 

Novel Burung Terbang di Kelam Malam yang diterbitkan pada tahun 2014 

ini menarik untuk dikaji karena mengungkapkan problematika sosio-kultural 

sebagai pondasi cerita. Novel ini menggambarkan penyimpangan norma yang 

berlaku dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. 

Hal tersebut terlihat dari peristiwa pemilihan umum kepala daerah kota Lamlhok 

yang menjadi latar tempat cerita dalam novel tersebut.  
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Cerita dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam dimulai dengan 

perjalanan Fais mencari tahu tentang sosok Tuan Beransyah yang memperebutkan 

gelar pemimpin di kota Lamlhok. Saat ini, gelar pemimpin suatu daerah bukan 

lagi satu warisan seperti pada masa dulu dimana seorang raja mewariskan gelar 

kepemimpinannya pada keturunannya. Gelar pemimpin dapat diperebutkan oleh 

siapa saja hingga menjadikan proses tersebut selayaknya ajang perlombaan. 

Berbagai cara digunakan oleh para calon pemimpin demi mendapatkan gelar 

pemimpin tersebut baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Tuan 

Beransyah melakukan politik pencitraan dengan memanfaatkan materi yang 

dimilikinya untuk memenangkan pemilihan karena ia menyadari jika materi 

merupakan unsur terpenting yang dipuja oleh masyarakat. 

Fais yang merupakan tokoh utama dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam merasa geram dengan perilaku Tuan Beransyah. Hal tersebut terutama 

ketika Tuan Beransyah menolak tudingan bahwa dia memiliki banyak istri 

simpanan. Tuan Beransyah menganggap bahwa tudingan tersebut merupakan cara 

untuk menggagalkannya dalam pemilihan Wali Kota Lamlhok yang akan datang. 

Ia kemudian menantang siapa pun untuk membuktikan kebenaran dari berita 

tersebut. Fais berupaya untuk membongkar sisi lain dari sosok Tuan Beransyah. Ia 

ingin menunjukkan pada khalayak luas tentang sisi sebenarnya dari Tuan 

Beransyah. Dalam perjalanannya menguak sosok sebenarnya dari Tuan 

Beransyah, Fais justru menemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma 

sosial budaya yang tengah terjadi dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. 

Penyimpangan tersebut antara lain perilaku para istri simpanan Tuan Beransyah 
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yang ditemuinya. Mereka mempersilahkan dia memasuki rumah meski di 

dalamnya tidak ada seorang pun laki-laki. Bahkan pada beberapa orang istri 

simpanan Tuan Beransyah yang ditemuinya mengizinkan dia untuk menginap di 

dalam rumah mereka. 

Pada fakta umum Aceh dikenal sebagai daerah yang memegang teguh 

norma agama. Masyarakat memberikan hukuman agama terhadap para pelanggar 

norma di sana. Misalnya saja pada bulan Juni 2015 yang lalu, diadakan hukuman 

cambuk di halaman Masjid Al-Badar Banda Aceh terhadap tujuh orang yang 

terbukti melakukan perbuatan zina. Akan tetapi  penyimpangan terhadap norma 

pada masyarakat Aceh dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam seperti 

menjadi gambaran baru mengenai keadaan sosial masyarakat Aceh.  

Berdasarkan pembacaan peneliti, tampak bahwa terdapat faktor tertentu 

yang mendukung terjadinya peyimpangan tersebut. Hal tersebut tampak pada 

penokohan yang terdapat dalam novel khususnya tokoh Fais. Penghadiran 

karakter tokoh utama yang berbeda dengan novel-novel lain menjadi suatu daya 

tarik tersendiri. Ketika karakter tokoh utama atau yang biasa disebut tokoh 

protagonis dalam novel-novel yang lain memiliki karakter baik, tidak demikian 

dengan karakter tokoh utama dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam 

karya Arafat Nur. Tokoh utama dalam novel ini merupakan sosok yang selalu 

mengkritisi sikap dan  sifat masyarakat yang bertentangan dengan norma 

kebudayaan namun dia juga menjalani sikap dan sifat tersebut. Sifat dan sikapnya  

seakan tidak begitu berbeda jauh dengan tokoh antagonis di dalam novel tersebut. 
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Novel Burung Terbang di Kelam Malam sangat menarik untuk dikaji. Hal 

tersebut dikarenakan pengarang menghadirkan perilaku masyarakat yang berbeda 

dengan kearifan lokal yang menggambarkan penyimpangan terhadap norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai latar 

tempat cerita novel tersebut juga sangat menarik. Selama ini provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dikenal sebagai daerah yang memegang teguh kearifan lokal, 

serta nilai keagamaannya yang sangat kuat ternyata tidak mampu 

mempertahankan keutuhan normanya.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menganggap perlu mengkaji 

novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur dengan menggunakan 

teori struktural. Untuk mengetahui kesatuan makna dan koherensi intrinsik di 

dalam karya tersebut dibutuhkan analisis berdasarkan unsur-unsur yang 

membangun seluruh strukturnya. Menurut Teeuw, analisis struktural merupakan 

prioritas pertama sebelum yang lain-lain, tugas peneliti sastra untuk pertama kali 

adalah meneliti struktur karya sastra (Pradopo, 2007) 

Sependapat dengan Teuuw, Stanton  menyatakan bahwa pengkajian 

struktur teks sangat penting untuk memahami seluruh rangkaian cerita sehingga 

pemahaman mengenai unsur-unsur itu sangat fungsional sebelum 

mengembangkan kedalam penelitian selanjutnya. Analisis struktur merupakan 

pijakan utama dalam menganalisis sebuah karya sastra. Struktur teks prosa pada 

dasarnya terdiri atas tiga bagian yaitu fakta-fakta cerita, tema, serta sarana-sarana 

sastra. Fakta-fakta cerita terdiri dari karakter, latar, dan alur. Sarana-sarana sastra 

terdiri atas judul, sudut pandang, gaya, tone, simbolisme, dan ironi. Dalam 
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penelitian ini, analisis struktur novel Burung Terbang di Kelam Malam hanya 

difokuskan pada tema dan fakta-fakta cerita yang terdiri dari alur, karakter, serta 

latar cerita (Sugihastuti, 2007) 

Hal tersebut menjadikan kajian struktural diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam. Selain itu, juga digunakan pendekatan filsafat hedonisme untuk 

mengungkap makna tentang penyimpangan terhadap norma kebudayaan  

masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam karya Arafat Nur. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam kajian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penyimpangan norma yang tergambarkan dalam struktur 

novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur ? 

2. Bagaimana bentuk penyimpangan norma, faktor penyebab, serta akibat 

yang ditimbulkan pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dalam 

novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Fokus pertanyaan masalah telah di deskripsikan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam kajian ini adalah 
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1. Menemukan penyimpangan norma yang tergambarkan dalam struktur 

novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. 

2. Menemukan bentuk penyimpangan norma, faktor penyebab, serta 

akibat yang ditimbulkan pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam 

dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa maanfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian 

nini antara lain : 

1. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih terhadap perkembangan Sastra Indonesia, khususnya 

pengkajian prosa (novel) yang memanfaatkan teori struktural serta filsafat 

Hedonisme sebagai alat analisis. 

2.  Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan sarana dalam 

strategi membaca sebuah problematika sosio-kultural yang kemudian  

dijadikan sebuah karya fiksi (novel). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk penelitian yng akan datang. Dalam arti, penelitian 

terhadap masalah lain yang muncul dalam novel Burung Terbang di 

Kelam Malam karya Arafat Nur atau novel-novel lain yang memiliki 

kemiripan  tema dan permasalahan seperti yang terdapat dalam novel ini. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

 Novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur yang sejak 

pertama kali diterbitkan pada tahun 2014, sejauh penelusuran peneliti, belum ada 

kajian yang meneliti tentang Burung Terbang di Kelam Malam. Peneliti hanya 

menemukan resensi Linda Nurhayati dalam blog id.wikipedia.wordpress.koran-

jakarta.com. Dalam resensi tersebut, Linda memfokuskan permasalahan pada segi 

politik dengan memaparkan pemerintahan yang korup dan politik yang kotor. 

Pembahasan yang dilakukan oleh Linda hanya sebatas pada gambaran umum 

mengenai kondisi dunia politik yang tengah terjadi di masa kini. Resensi yang 

dilakukan oleh Linda Nurhayati tidak mengkaji secara mendalam serta tidak 

membahas mengenai penyimpangan terhadap nilai sosial yang tengah terjadi 

dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.  

 Selain resensi Linda Nurhayati, peneliti juga menemukan resensi yang 

ditulis oleh Nura Sari pada blog www.kompasiana.com. Resensi Nura Sari 

membahas mengenai kondisi sosial masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam 

dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam. Namun, hampir sama dengan 

resensi yang dituliskan oleh Linda Nurhayati, pembahasan yang dilkukan oleh 

Nura Sari dirasakan kurang mendalam. Nura Sari hanya sekedar mendeskripsikan 

mengenai kondisi sosial masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam secara garis 

besar. Nura Sari tidak membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang ada dan 

faktor penyebab permasalahan tersebut. Nura Sari juga tidak menjelaskan makna 

yang terkandung dari novel Burung Terbang di Kelam Malam.  
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 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan sosial yang tengah 

terjadi pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dalam novel Burung Terbang 

di Kelam Malam menarik untuk dikaji. Selain itu meski telah terdapat beberapa 

resensi mengenai permasalahan sosial yang terjadi, namun belum ada yang 

melakukan pembahasan mengenai hal tersebut secara lebih mendalam untuk 

mengetahui faktor penyebab ataupun makna yang terkandung dari adanya 

permasalahan tersebut. Hal itu menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji secara 

lebih jauh mengenai permasalahan sosial yang tengah terjadi pada masyarakat 

Nanggroe Aceh Darussalam dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya 

Arafat Nur.  

 

1.6 Landasan Teori 

 Novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur memaparkan 

penyimpangan terhadap norma kebudayaan  yang dimiliki masyarakat Nanggroe 

Aceh Darussalam melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para tokohnya. 

Penghadiran tokoh protagonis yang memiliki karakter hampir sama dengan tokoh 

antagonis serta latar yang cukup banyak menjadikan teori struktural Robert 

Stanton digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data intrinsik. Data tersebut 

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat tentang 

hedonisme. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui makna dari penyimpangan 

terhadap norma kebudayaan  yang dimiliki masyarakat Nanggroe Aceh 

Darussalam yang ada pada novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat 

Nur yang akan dipaparkan pada bab ketiga. 
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1.6.1 Teori Struktural 

 Penelitian ini memanfaatkan teori struktur teks yang dikembangkan oleh 

Robert Stanton. Pemanfaatan teori tersebut dianggap sesuai oleh peneliti dalam 

menganalisis struktur Burung Terbang di Kelam Malam. Dalam bukunya yang 

berjudul Teori Fiksi Robert Stanton, Stanton memetakan dua pokok pemikiran 

yang berkaitan dengan komponen struktur teks yaiu fakta-fakta cerita (struktur 

faktual) dan saran-sarana sastra. 

 Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang, terdiri 

dari elemen-elemen yang berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah 

cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Elemen-elemen dalam 

struktur faktual yang digunakan oleh peneliti meliputi tema, alur, karakter, dan 

latar yang akan dijelaskan sebagai berikut.  

 Menurut Robert Stanton secara umum alur merupakan rangkaian peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

terhubung secara kasual saja. Peristiwa kasual merupakan peristiwa yang menjadi 

dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena berpengaruh 

pada keseluruhan karya. Peristiwa kasual tidak terbatas pada hal-hal yang fisik 

saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, 

kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi 

variable pengubah dalam dirinya (Sugihastuti, 2007 :26). 

 Dua elemen dasar yang membangun alur, adalah ‘konflik’ dan ‘klimaks’. 

Dalam sebuah cerita, konflik yang dimunculkan meliputi dua hal yaitu ‘konflik 

utama’ dan ‘konflik spesifik’. Konflik utama adalah konflik yang merangkum 
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seluruh peristiwa yang terjadi, dan selalu terikat teramat intim dengan tema cerita. 

Sedangkan konflik spesifik, merupakan subordinasi satu konflik utama yang 

bersifat eksternal, internal, atau dua-duanya. Klimaks merupakan titik yang 

mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi 

tersebut dapat terselesaikan (‘terselesaikan’ bukan ‘ditentukan’) sehingga ending 

tidak dapat dihindari lagi (Sugihastuti, 2007 :32). 

 Terma ‘karakter’ biasanya digunakan dalam dua konteks. Konteks 

pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. 

Konteks kedua, karakter merujuk pada kepentingan, keinginan, emosi, dan 

tingkah laku dari individu-individu tersebut. Dalam melakukan tindakan atau 

melakukan perubahan-perubahan, karakter memiliki alasan-alasan tertentu yang 

dinamakan motivasi. Motivasi dibedakan menjadi dua yaitu motivasi spesifik dan 

motivasi dasar. Motivasi spesifik seorang karakter adalah alasan atas reaksi 

spontan, yang mungkin tidak disadari, yang ditunjukkan oleh adegan atau dialog 

tertentu. Motivasi dasar adalah suatu aspek umum dari suatu karakter atau dengan 

kata lain hasrat dan maksud yang memandu sang karakter dalam keseluruhan 

cerita. 

 Sementara latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu 

tertentu (hari, bulan, tahun), cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak 

langsung merangkum sang karakter utama, latar dapat merangkum orang-orang 

yang menjadi dekor dalam cerita (Sugihastuti, 2007 :33-35).  
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 Untuk menindaklanjuti data hasil temuan dari analisis struktural, 

digunakan filsafat moral hedonisme untuk menemukan faktor penyebab serta 

akibat yang ditimbulkan dari adanya penyimpangan norma tersebut.  

  

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi 

dan tidak berupa angka-angka. Pengkajian ini bertujuan mengungkap berbagai 

informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti dan mengambarkan secara 

cermat sifat-sifat suatu hal (individu/kelompok). Adapun langkah kerjanya ialah 

sebagai berikut 

1. Penentuan dan Pemahaman Objek 

Menentukan objek penelitian yaitu memilih novel Burung Terbang di 

Kelam Malam karya Arafat Nur sebagai objek penelitian. Setelah melakukan 

pembacaan berulang- ulang objek penelitian ini maka tampaklah bahwa yang 

menarik dari novel ini ialah penyimpangan terhadap norma kebudayaan 

masyarakat Nanggroee Aceh Darussalam  dalam novel Burung Terbang Di Kelam 

Malam. Selanjutnya melakukan analisis beberapa unsur novel seperti tema, alur, 

karakter, serta latar dengan pendekatan struktural, kemudian menindaklanjutinya 

dengan menganalisis faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari adanya 

penyimpangan norma tersebut melalui filsafat moral hedonisme 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data-data yang diambil setelah mengidentifikasi 

struktur yang membangun novel untuk menemukan tema, alur, tokoh dan 

penokohan, serta latar dari novel Burung Terbang di Kelam Malam. Data 

sekunder merupakan teori-teori yang berbasis struktural dan filsafat moral 

hedonisme. 

3. Tahap Analisis Data 

Analisis yang dilakukan pada novel Burung Terbang di Kelam Malam 

karya Arafat Nur melalui dua tahap. Pertama, menganalisis penyimpangan norma 

melalui struktur teks yakni; tema, alur, karakter, serta latar. Kedua, analisis bentuk 

penyimpangan norma, faktor penyebab, serta akibat bagi masyarakat Nanggroe 

Aceh Darussalam yang ditimbulkan dari adanya penyimpangan tersebut.  

 Langkah awal dalam penelitian ini adalah membaca secara cermat novel 

Burung Terbang di Kelam Malam untuk mengetahui unsur-unsur instrinsiknya. 

Unsur-unsur yang dianalisis di dalam novel ini meliputi tema, alur, latar dan 

penokohan. Selanjutnya langkah kedua adalah bekerja secara terus menerus lewat 

pembacaan teks sastra dengan cara menafsirkan makna peristiwa atau kejadian 

yang terdapat dalam teks novel Burung Terbang di Kelam Malam hingga dapat 

menemukan penyimpangan terhadap norma kebudayaan masyarakat Nanggroe 

Aceh Darussalam serta faktor penyebab dan akibat dari terjadinya penyimpangan 

tersebut. 
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4. Tahap Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data tersebut akan disajikan secara informal dalam bentuk 

penjelasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung adanya penemuan 

baru dalam novel tersebut. 

 

1.8 Sistematik Penyajian 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi (1.1) Latar Belakang, 

(1.2) Rumusan Masalah, (1.3) Tujuan Penelitian, (1.4) Manfaat Penelitian, (1.5) 

Tinjauan Pustaka, (1.6) Landasan Teori, (1.7) Metode Penelitian, (1.8) Sistematik 

Penyajian. 

Bab II berisikan unsur-unsur intrinsik novel antara lain tema, alur, 

penokohan, serta latar. 

Bab III merupakan analisis penyimpangan norma kebudayaan, faktor 

penyebab, serta akibat yang ditimbulkan pada masyarakat Nanggroe Aceh 

Darussalam dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. 

Bab IV merupakan kesimpulan dari pembahasan penelitian yang 

dilakukan. Dalam penutup laporan peneliti, disertai daftar pustaka.
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BAB II 

STRUKTUR NOVEL BURUNG TERBANG DI KELAM MALAM  

KARYA ARAFAT NUR 

 

2.1 Struktur Novel Burung Terbang di Kelam Malam  

Sebuah karya sastra merupakan satu kesatuan makna yang bulat dan 

memiliki koherensi intrinsik. Untuk mengetahui kesatuan makna dan koherensi 

intrinsik di dalam karya tersebut dibutuhkan analisis berdasarkan unsur-unsur 

yang membangun seluruh strukturnya. Menurut Teeuw, analisis struktural 

merupakan prioritas pertama sebelum yang lain-lain, tugas peneliti sastra untuk 

pertama kali adalah meneliti struktur karya sastra. (Pradopo, 2007) 

 Pada bab ini, pembahasan akan diarahkan pada unsur-unsur yang 

membangun struktur novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. 

Akan tetapi, tidak semua unsur pembangun struktur novel akan dikaji oleh peneliti 

pada bab ini. Peneliti hanya akan memfokuskan pada tema dan fakta-fakta cerita 

yang terdiri dari alur, karakter, serta latar yang terdapat dalam novel. Burung 

Terbang di Kelam Malam berkisah mengenai perjalanan tokoh Fais dalam 

mengungkap sisi lain dari Tuan Beransyah. Latar yang ditampilkan merupakan 

kehidupan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam di masa setelah berakhirnya 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 

 

2.1.1 Tema 

 Tema menurut Stanton dan Kenny adalah makna yang dikandung oleh 

sebuah cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah 
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karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan 

yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan. Tema disaring dan 

motif-motif yang terdapat dalam karya yang  bersangkutan yang menentukan 

hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. Tema menjadi dasar 

pengembangan seluruh cerita, maka ia pun bersifat menjiwai seluruh bagian cerita 

itu. tema mempunyai generalisasi yang umum, lebih luas, dan abstrak (Hartoko 

dan Rahmanto, 1986 :142) 

 Sebagai sebuah makna, pada umumnya tema tidak dilukiskan secara 

langsung atau khusus. Eksistensi atau kehadiran tema adalah terimplisit dan 

merasuki keseluruhan cerita, dan inilah yang menyebabkan kecilnya kemungkinan 

pelukisan secara langsung. Tema yang terdapat di dalam novel Burung Terbang di 

Kelam Malam adalah tentang kondisi sosial masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam.  

“Di tengah kemelaratan hidup ini, anehnya penampilan 
dan gaya orang-orang sangat bertolak belakang dengan 
kenyataan yang ada, seakan-akan mereka hidup sebagai 
orang kaya di sebuah negara yang maju pesat. Mereka 
menyembunyikan kemiskinan dan memamerkan 
kekayaan.” (Nur, 2014: 27) 

 
 Petikan di atas menggambarkan tentang potret kehidupan sosial 

masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Gaya hidup hedonis dengan bersikap 

selayaknya orang-orang kaya dan terkadang menyimpang dengan norma 

kebudayaan telah menjadi pola pikir masyarakat Nanggro Aceh Darussalam di 

masa kini. Norma kebudayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu kini telah 

banyak dilanggar oleh masyarakat di masa kini dengan banyaknya penyimpangan 

terjadi. 
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2.1.2 Alur 

 Novel Burung Terbang di Kelam Malam memiliki tahapan yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya. Secara urutan waktu Burung Terbang di Kelam 

Malam menggunakan alur maju karena cerita diawali dengan dimulainnya 

perjalanan Fais mencari sisi lain dari Tuan Beransyah kemudian dilajutkan dengan 

kisah pertemuan Fais dengan istri-istri simpanan Tuan Beransyah, sampai pada 

peutup cerita ketika Fais melarikan diri ke Piyoh untuk bersembunyi dari kejaran 

orang-orag suruhan Tuan Beransyah yang bermaksud membunuhnya. Tahapan 

alur yag diterapkan dalam novel dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Peristiwa  

Tahapan ini merupakan perkenalan cerita yang menggambarkan awal 

cerita dimulai. Burung Terbang di Kelam Malam mengawali rangkaian peristiwa 

yang  diawali dengan dimulainya perjalanan Fais menyelidiki sisi lain dari Tuan 

Beransyah. Pada bagian ini dijelaskan alasan Fais melakukan perjalanan 

menelusuri masa lalu Tuan Beransyah. Dalam penelusuran tersebut Fais pergi 

menemui para istri simpanan Tuan Beransyah yang tersebar di Nanggro Aceh 

Darussalam. 

“Pintu rumah itu terbuka begitu aku memberikan 
salam. Menyembul sesosok wajah perempuan yang 
menatapku dengan penuh penasaran. Dia tidak segera 
memugut dan mengenakan kerudung, sebagaimana 
kelaziman perempuan manakala berhadapan dengan lelaki 
yang bukan sanak saudara. Sama sekali dia tidak berbuat 
begitu dan terkesan merasa tidak perlu. Malahan, dengan 
dengan tetap berdiri di mulut pintu, dia seperti sengaja 
memamerkan rambut panjangnya yang masih basah. 
Pandangannya menilikku sedemikian rupa-dimulai dari 
muka, kemudian kaki, dan naik lagi ke muka. Aku  merasa 
cukup terusik karenanya” (Nur, 2014: 02) 
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 Petikan di atas merupakan pertemuan pertama antara tokoh Fais dengan 

Aida untuk penelusuran mengungkap sisi lain Tuan Beransyah. Selain pertemuan 

dengan Aida, terdapat pula peristiwa pertemuan antara tokoh Fais dengan Haliza. 

Haliza merupakan istri simpanan lain yang dimiliki Tuan Beransyah. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Haliza menyilakan aku duduk di kursi ruang tamu, 
sementara dia sendiri memilih kursi lain yang masih 
berada satu ruangan sehingga kami tidak perlu terlalu 
berhadap-hadapan. Aku paham, kalau kami terlalu serig 
bertatap muka saat berbicara, pasti kesannya sangat kaku 
dan mengganggu sekali, apalagi dia seorang perempuan 
cantik yang sedang sendirian di rumah.” (Nur, 2014: 51) 

 
Dalam penelusurannya mencari tahu sisi lain Tuan Beransyah, Fais juga 

menemui istri simpanan Tuan Beransyah yang lain seperti Laila, Rahmah, 

Rohana, serta Saudah. Namun, beberapa pertemuan tersebut tidak hanya sekedar 

pertemuan antara seorang yang mencari informasi dengan seorang yang memberi 

informasi. Terdapat jalinan hubungan terlarang antara Fais dengan beberapa istri 

simpanan Tuan Beransyah.  

 Selain itu terdapat pula peristiwa bagi-bagi bingkisan yang dilakukan oleh 

Tuan Beransyah kepada beberapa rakyat kecil, anak yatim, serta pemuka agama. 

Pembagian bingkisan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Tuan Beransyah untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Lamlhok mendatang. 

Kampanye gelap yang dilakukan  Tuan Beransyah membuat Fais menjadi 

semakin geram. Ia menjadi semakin bersemangat melakukan penelusuran 

mengungkap sisi lain Tuan Beransyah. Hal tersebut memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap perjalanan asmara antara Fais dan kekasihnya Safira. Safira 
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merasa kurang mendapat perhatian dari Fais yang terlalu sibuk melakukan 

penelusurannya. 

 Hubungan terlarang yang dijalin Fais dengan beberapa istri simpanan Tuan 

Beransyah menjadikan dia terbiasa dengan hubungan seperti itu. Selain dengan 

istri simpanan Tuan Beransyah, Fais juga menjalin hubungan dengan Diana, salah 

seorang tetangganya yang masih remaja. Akan tetapi, hubungan terlarang Fais 

dengan Diana terungkap setelah Safira menemukan mereka tengah melakukan 

perbuatan terlarang di rumah Fais. Hal tersebut membuat Safira sangat kecewa 

dan marah hingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan 

Fais. 

“Jangan halangi aku! Biarkan aku pergi! Aku tidak mau 
kamu temui lagi dan jangan coba-coba membujukku. Aku 
tidak akan lagi mau bicara denganmu,” (Nur, 2014: 261)
  

Di dalam novel juga terdapat peristiwa dimuatnya artikel mengenai sisi 

Lain Tuan Beransyah yang diterbitkan Fais pada harian Warta. Artikel tersebut 

membuat Tuan Beransyah marah kepada Fais. ia lalu memeritahkan anak buahnya 

untuk memburu Fais. Hal itu membuat Fais terpaksa melarikan diri dari orang-

orang suruhan Tuan Beransya yang berniat membunuhnya. Ia juga dikeluarkan 

dari tempatnya bekerja. Fais kemudian terlunta-lunta di jalanan sebelum 

bersembunyi ke Piyoh. 

b. Konflik 

Serangkaian konflik yang terjadi dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam merupakan bagian masalah yang ingin diangkat dalam sebuah cerita. Pada 
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bagian awal telah dipaparkan konflik antara tokoh Fais dengan Tuan Beransyah. 

Hal tersebut terlihat pada petikan di bawah ini. 

“Sebetulnya, aku tidak begitu tertarik dengan masalah ini, 
tapi karena timbul rasa muakku yang begitu dalam 
terhadap si lelaki tua bangka itu, sebagaimana jamaknya 
orang yang membenci kepicikan pejabat, aku berniat 
melakukan penyelidikan atas kehendakku sendiri.”     
(Nur, 2014: 07) 
 

Konflik yang terjadi antara tokoh Fais dengan Tuan Beransyah dapat 

dikatakan sebagai pertentangan antara kejujuran Fais dengan kemunafikan Tuan 

Beransyah. konflik tersebut menjadi inti struktur cerita yang pada gilirannya akan 

tumbuh dan berkembang seiring dengan alur yang terus-menerus mengalir. Selain 

itu, pada bagian ketigabelas terdapat pula konflik lain yakni konflik antara Fais 

dengan Safira kekasihnya. Pada bagian tersebut diceritakan kesibukan Fais 

mencari tahu sisi lain dari Tuan Beransyah telah menyebabkan sedikitnya 

intensitas pertemuan antara dia dan Safira. Hal itu memicu konfllik antara Fais 

dan Safira dalam kisah percintaan mereka. Lalu hubungan terlarang antara Fais 

dan Diana yang diketahui Safira menyebabkan berakhirnya hubungan diantara 

mereka. Hal tersebut terlihat pada petikan di bawah ini. 

“Jangan halangi aku! Biarkan aku pergi! Aku tidak mau 
kamu temui lagi dan jangan coba-coba membujukku. Aku 
tidak akan lagi mau bicara denganmu,” (Nur, 2014: 261) 
 

 Konflik-konflik di atas merupakan permasalahan yang menuntun cerita 

meuju titik klimaks. Konflik di atas merupakan permasalahan awal dari sebuah 

cerita sebelum akhirnya kekuatan-kekuatan koflik bertemu di titik yang disebut 

klimaks dan menentukan bagaimana pertentangan tersebut dapat terselesaikan. 
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c. Klimaks 

Tahapan klimaks pada novel Burung Terbang di Kelam Malam dapat 

diketahui melalui peristiwa dimuatnya artikel tentang sisi buruk Tuan Beransyah. 

Artikel tersebut ditulis Fais pada surat kabarnya ketika tengah dilanda 

keputusasaan setelah kepergian Safira pada bab ke 22.  

“Keesokan harinya, secara diam-diam aku bertemu 
Burman yang memberitahu bahwa aku tidak menyadari 
bahaya besar sedang mengintaiku menyangkut artikel 
yangterbit di harian Warta kemarin. Tulisan itu telah 
menjatuhkan citra baik Tuan Beransyah yangbermartabat, 
yang membuatnya berang dan meradang-radang. Tentu 
saja lelaki itu tidak bakalan tinggal diam. Melalui orang-
orangnya, dia bakal memburu dan mencelakaiku.”      
(Nur, 2014: 331) 
 

Atas terbitnya berita tersebut, Fais diberhentikan dari pekerjaannya. 

Kemarahan Tuan Beransyah atas berita yang ditulis Fais dalam surat kabar 

membuatnya berkeinginan untuk membunuh Fais. Dikarenakan hal tersebut, Fais 

pergi meninggalkan kota Lamlhok dan menuju ke rumah Safira yang berada di 

kota Piyoh untuk bersembunyi dari pencarian yang dilakukan oleh semua anak 

buah Tuan Beransyah. 

 

2.1.3 Penokohan 

 Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

sebuah karya sastra. Tokoh cerita adalah orang(-orang) yang ditampilkan dalam 

suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas 

moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan 

apa yang dilakukan dalam tindakan. Sementara penokohan menunjuk pada sifat 
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dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca. Jadi penokohan dapat 

diartikan sebagai pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. (Abrams, 1981 : 20) 

 Menurut Mochtar Lubis terdapat beberapa cara yang bisa dipergunakan 

oleh pengarang untuk melukiskan rupa, watak, atau pribadi para tokoh tersebut, 

antara lain: 

a. Melukiskan bentuk lahir dari pelakon. 

b. Melukiskan jalan pikiran pelakon atau apa yang terlintas dalam 

pikirannya. 

c. Melukiskan bagaimana reaksi pelakon itu terhadap kejadian-kejadian. 

d. Pengarang dengan langsung menganalisis watak pelakon. 

e. Pengarang melukiskan keadaan sekitar pelakon. 

f. Pengarang melukiskan bagaimana pandangan-pandangan pelakon lain 

dalam suatu cerita terhadap pelakon utama itu. 

g. Tokoh-tokoh lainnya dalam suatu cerita memperbincangkan keadaan 

tokoh utama. (Guntur Tarigan, 1986:133-134) 

Dalam sebuah karya sastra khususnya prosa, sering ditemui sejumlah 

tokoh di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut dibagi menjadi dua yakni tokoh utama 

serta tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang diutamakan 

penceritaannya dalam karya sastra tersebut. Ia merupakan tokoh yang paling 

banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. 

Tokoh-tokoh tersebut tergolong penting dan ditampilkan terus menerus sehingga 

terasa mendominasi sebagian besar cerita. Tokoh utama dalam karya sastra 
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khususnya prosa dapat terdiri dari beberapa tokoh walau kadar keutamaannya 

tidak selalu sama.  

Tokoh yang terdapat dalam novel terdiri dari Fais, Tuan Beransyah, Para Istri 

Simpanan Tuan Beransyah, Safira, Diana, Burman, Sania dan beberapa tokoh 

lainnya. Akan tetapi, pada pembahasan ini peneliti hanya akan mengkaji beberapa 

tokoh yang memiliki andil yang cukup besar terhadap keberlangsungan 

perkembangan cerita novel Burung Terbang di Kelam Malam. Tokoh-tokoh 

tersebut terdiri dari tokoh Fais, Tuan Beransyah, Safira, serta Diana. 

 

a. Fais 

 Fais merupakan tokoh utama yang terdapat dalam novel Burung Terbang 

di Kelam Malam karena memiliki keterlibatan dengan semua permasalahan yang 

terdapat dalam novel. Sosok Fais sangat memengaruhi alur penceritaan novel. Ia 

merupakan pelaku kejadian yang ditampilkan dalam setiap bab. Fais merupakan  

tokoh protagonis yang hendak membongkar sisi lain tokoh antagonis yakni Tuan 

Beransyah. Di dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam Fais diceritakan 

sebagai seorang wartawan salah satu media cetak ternama di kota Lamlhok. 

Sebelum menjadi wartawan, Fais bekerja sebagai pegawai serabutan. Fais tinggal 

seorang diri di kota Lamlhok. Hal ini dikarenakan ia telah diusir Ayahnya setelah 

sang Ayah menjual tanah serta semua harta yang ada. Dia hanya diberi sedikit 

uang untuk menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Tidak pernah dijelaskan 

alasan mengapa Fais diusir oleh Ayahnya. Pengarang hanya menerangkan bahwa 
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semenjak SMA Fais telah bekerja dari kedai ke kedai sebagai tukang bersih-bersih 

hingga pelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.  

“Sejak kecil aku sudah belajar hidup mandiri. Terlebih 
lagi setelah Ayah mengusirku dan menjual tanah serta 
semua harta yang ada. Aku hanya diberi sedikit uang 
untuk menyelesaikan sekolah menengah atas. Setelahnya, 
aku bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup dan 
juga demi masa depanku kelak karena tidak ada lagi orang 
tempatku bergantung di dunia ini.” (Nur, 2014: 307) 

 
Pengalaman masa lalu Fais memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap karakter yang dimilikinya. Latar belakang tersebut menjadikan Fais 

memiliki karakter individualis. Ia tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada 

orang lain. Ia selalu berusaha menghadapi semua persoalan yang ada dengan 

kemampuannya sendiri. Hal tersebut menjadikan dia tidak memperdulikan orang 

lain karena beranggapan bahwa ia tidak membutuhkan orang lain. Ia hanya 

memikirkan tentang dirinya sendiri.  Karakter individualis Fais terlihat dari 

kutipan di bawah ini. 

“…Jujur saja, aku sendiri tidak terlalu mengenal orang-
orang  yang ada di lingkungan tempat aku tinggal selain 
yang sering berjumpa dan menegurku di jalan. Selebihnya, 
aku hanya kenal wajah tanpa kuketahui nama-nama 
mereka, juga nama-nama sejumlah anak yang mulai ganjil 
dan unik-unik, yang setiap harinya kerap berkeliaran di 
lingkungan rumahku.” (Nur, 2014: 104) 

 
Kutipan  di atas menunjukkan bagaimana sifat individu Fais di dalam 

novel Burung Terbang di Kelam Malam. Ia tidak mengenal banyak orang di 

lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan ia tidak mengenal anak-anak yang sering 

bermain di sekitaran rumahnya. Ia hanya mengenal segelintir orang yang sering 
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berjumpa dan menegurnya. Begitu pula di lingkungan pekerjaannya. Fais hanya 

memiliki seorang ‘teman’ yang bernama Burhan. 

Selain masalah sosial, ketiadaan orang-orang terdekat juga berpengaruh 

terhadap perilaku keagamaan tokoh Fais. Tanpa adanya pengawasan membuat 

tokoh Fais tidak begitu memperdulikan tentang kegiatan keagamaannya. Ibadah 

shalat yang menjadi kewajiban umat muslim teramat jarang dilakukan oleh tokoh 

Fais. Ia hanya sesekali mengerjakan ibadah agama terutama ketika tidak ada hal 

lain yang bisa dikerjakannya. Hal tersebut terlihat pada petikan di bawah ini. 

“Tampaknya Fira sudah agak melunak, tapi dia masih 
kesal. Itulah sebabnya dia menghindari kamu terus. Kamu 
tahu, dia sudah mulai bicara kepadaku. Dia bilang kamu 
senang pergi ke masjid. betulkah ?” 
“Tidak juga. Mungkin karena tidak ada tempat lain yang 
bisa aku tuju, aku jadi rajin ke masjid.” 
“Apakah sebelum ini kamu tidak shalat ?” 
“Sewaktu di Lamlhok, aku melakukannya sesekali saja 
bila tidak sibuk. Di sini aku memang tidak punya 
pekerjaan dan tidak tahu apa yang harus kulakukan.”  
(Nur, 2014: 359) 
 

Kesendirian yang dialami oleh Fais tanpa adanya seseorang yang 

membimbing kehidupannya menjadikan Fais terjerat pada pola hidup bebas. Ia 

seringkali melakukan tindakan yang menyimpang  dari norma kebudayaan yang 

berlaku. Tindakan tersebut antara lain hubungan seks di luar pernikahan. 

“Aku pernah tidur dengan beberapa gadis. Itu 
memalukan sekali memang, dan aku merasa berdosa. Aku 
telah melakukannya dan kemudian menyesal. Setiap kali 
mengingatnya, aku malu dan merasa bersalah. Itu semua 
terjadi sudah lama, sekitar Sembilan atau sepuluh tahun 
silam. Setelah itu, aku tidak pernah melakukannya lagi. Itu 
saja,” (Nur, 2014: 55) 
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 Dari petikan di atas terlihat bahwa Fais melakukan perbuatan seks bebas 

semenjak masih remaja. Ia tidak hanya melakukannya dengan seorang perempuan, 

melainkan dengan banyak perempuan. Meskipun dalam petikan di atas Fais 

mengaku menyesal dan tidak ingin melakukannya lagi, namun pada kenyataannya 

dia kembali melakukan perbuatan tersebut. Dia melakukan hubungan terlarang itu 

dengan istri simpanan Tuan Beransyah yang dikenalnya dalam perjalanan mencari 

tahu tentang sisi lain calon Wali Kota Lamlhok tersebut.  

“Setelah bercerita, dia tidak segera beranjak. Dia malah 
ikut tidur-tiduran di sebelahku. Tanpa bisa kutolak, 
akhirnya kami pun melakukan apa yang sudah seharusnya 
terjadi. Sebagaimana minum dan makan, begitulah 
pentingnya memenuhi kebutuhan badan, tidak lebih dan 
tidak kurang. Aku pun tidak tahu lagi mana yang benar di 
muka bumi ini. (Nur, 2014: 268) 

 
 Petikan di atas merupakan perbuatan seks bebas yang dilakukan oleh 

tokoh Fais dengan Laila salah seorang istri simpanan Tuan Beransyah yang 

ditemuinya di kota Langsa. Perbuatan seks bebas tidak hanya dilakukan Fais 

dengan Laila semata, namun juga dengan beberapa istri simpanan Tuan Beransyah 

yang ain seperti Aida serta Rohana. Bahkan Fais melakukan hubungan seks bebas 

tersebut dengan salah seorang tetangganya yang bernama Diana.  

“Kami kembali pada siang hari dan menemui 
lingkungan perumahan begitu sepi. Diana tidak langsung 
pulang, tapi singgah dulu ke rumahku dan menutup pintu 
sekenanya. Kami pun terlibat ciuman lagi dan berlanjut 
dengan kencan sebentar.” (Nur, 2014: 291) 

 
 Perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Fais dengan tetangganya yang 

masih remaja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan 

cerita. Karena perbuatan tersebut, hubungan Fais dengan Safira gadis yang 
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dicintainya berakhir. Kepergian Safira menimbulkan masalah-masalah baru bagi 

Fais antara lain masalah di bidang pekerjaannya serta permasalahan dengan Tuan 

Beransyah. 

Banyak faktor mengapa Fais melakukan perbuatan menyimpang (seks 

bebas) dengan banyak perempuan. Hal tersebut misalnya saja keindahan fisik 

yang dimilikinya. Tokoh Fais digambarakan sebagai sosok yang tampan dan 

disenangi oleh banyak perempuan. Hal ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

“Oh, ya, apakah kamu punya nama ?” 
“Fais. Itu namaku.” 
“Wah, cocok sekali dengan tampangmu!” dia berseru 
pelan. 
“Kenapa ?” 
“Tak tahukah bahwa kamu itu tampan juga ?”             
(Nur, 2014: 50) 
 

 Gambaran fisik Fais juga digambarkan oleh kutipan di bawah ini. 

“Ada-ada saja kamu ini!” kataku terkekeh seraya 
menunduk malu. “Apakah setiap lelaki yang datang 
kemari mendapat pujian seperti itu ?” 
“Ya, kalau memang dia tampan. Lagi pula, belum ada 
yang setampan kamu datang untuk menanyai kehidupan 
pribadiku. Mungkin kalau tidak tampan aku sudah 
mengusirmu. Memang apa untungnya bagiku?”          
(Nur, 2014: 58) 
 

Kutipan di atas merupakan percakapan antara Fais dengan Haliza, salah 

satu istri simpanan Tuan Beransyah yang ditemuinya. Dari kutipan di atas terlihat 

jika Fais merupakan seseorang yang memiliki perawakan yang tampan. Karena 

ketampanannya itulah yang menjadikan dia dengan mudah dapat diterima oleh 

Haliza hingga memudahkannya dalam mencari keterangan mengenai sisi lain 

Tuan Beransyah. Selain tampan, Fais juga memiliki karakter humoris. Hal ini 

terlihat ketika dia sedang bercakap-cakap dengan Haliza. 
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“Baru kali pertama aku mendengar ada orang yang  
mengatakan otak Tuan Beransyah tumpul.” 
“Bahkan, aku menganggap dia itu tidak punya otak!” 
serunya dengan tersenyum lebar. 
“Kalau begitu,” aku berkata kemudian, “dia tidak bakalan 
terkena kanker otak!” 
“Maksudmu ? Kenapa bisa begitu ?” tanyanya bingung 
dan diam untuk beberapa lama memperhatikanku dengan 
raut penasaran. 
“Bukankah kamu bilang tadi dia tidak punya otak?” aku 
bertanya. “Jika tidak ada otak, bagaimana pula bisa 
terkena kanker otak ?” 
Untuk sejenak dia berpikir, lalu tawanya meledak. 
“Hahaha … Kamu ini lucu juga ya ….” (Nur, 2014: 60) 
 

Selain ketampanan wajahnya, sifat humoris Fais membuat dia dapat 

dengan mudah mengakrabkan diri dengan para istri simpanan Tuan Beransyah. 

Sifat flamboyan juga terdapat dalam diri Fais. Sifat tersebut mampu membuat 

setiap perempuan yang ditemuinya menyukainya. Mereka akan langsung luluh 

semenjak pertama kali bertemu. Mereka memperlakukan Fais seolah raja dengan 

melayaninya dengan sangat baik. Mereka bersedia menyerahkan semua yang 

mereka miliki bahkan rela membiarkan tubuhnya dinikmati oleh Fais. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Apakah kamu tidak tahu dia meninggalkan kuliah dan 
menjadi penjaga toko hanya untuk bisa bertemu denganmu 
?” 
“Aku terperangah dan terdiam untuk beberapa lama. 
‘Tidak. Sama sekali aku tidak tahu dia berbuat begitu.’ 
Ucapku” 
“Dulu kami bekerja di toko hanya untuk sambilan. Tapi, 
begitu dia mengenalmu dan kamu berjanji menemuinya 
lagi, dia langsung memutuskan untuk tidak kuliah. Aneh 
sekali, bukan ?” 
“Sungguh aku tidak tahu semua itu,” kataku dengan rasa 
amat bersalah. 
“Dia sangat mencintaimu.” (Nur, 2014: 310) 
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Kutipan di atas merupakan  percakapan antara Fais dan Nazla, salah 

seorang teman Safira, gadis yang dicintai Fais. Dari kutipan tersebut terlihat 

bagaimana sifat flamboyan Fais yang mampu memikat perempuan. Safira begitu 

mencintai Fais semenjak pertama kali mereka bertemu. Ia bahkan rela berhenti 

kuliah dan memilih bekerja menjadi pelayan di salah satu toko pakaian di kota 

Bireuen. Ia takut Fais datang ketika dia tengah kuliah hingga tidak mendapati 

dirinya di toko tersebut. semua itu dilakukannya hanya agar dapat berjumpa 

dengan Fais.  

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dikatakan bahwa Fais merupakan 

tokoh yang memiliki karakter individualis, flamboyan, humoris, serta tampan. 

 

b. Tuan Beransyah 

 Tuan Beransyah merupakan pelaku yang dikenai kejadian yang memiliki 

keterkaitan erat dengan peristiwa atau bab tersebut. Hampir di setiap bab dalam 

novel Burung Terbang di Kelam Malam bercerita mengenai sosok Tuan 

Beransyah. Sewaktu masih muda Tuan Beransyah merupakan seorang laki-laki 

miskin, hidup susah, serta sering dilecehkan orang.  

“Dari sejumlah umpatannya itu aku tahu bahwa Tuan 
Beransyah mengawininya saat dia masih belia, hidup 
susah, miskin, dan sering dilecehkan banyak orang.”  
(Nur, 2014: 171) 

 
Kesusahan yang dialami Tuan Beransyah menjadikan dia memiliki obsesi 

terhadap materi. Ia tidak ingin lagi mendapat perlakuan buruk dari orang lain 

karena statusnya sebagai orang susah. Ia kemudian memulai usahanya hingga 

menjadi seorang pedagang sukses.  
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“Manakala menikah, Aida tidak mengetahui lebih jauh 
soal latar belakang dan kehidupan Tuan Beransyah selain 
yang dikenal banyak orang, yaitu pedagang emping 
melinjo dari Sigli. Lelaki itu sering bepergian jauh, 
mengurus dan mengembangkan niaga ke berbagai tempat, 
sampai-sampai acara pernikahan mereka pun tidak sempat 
digelar, tidak ada pesta sama sekali, dan tidak ada 
pelaminan.” (Nur, 2014: 11) 

 
 Dari kutipan di atas terlihat jika sosok Tuan Beransyah merupakan seorang 

pedagang yang sibuk. Karena kesibukannya itu pula yang menyebabkan ia harus 

sering bepergian jauh untuk mengembangkan usahanya hingga tidak sempat 

menggelar pesta pernikahannya. Sementara cerita yang menerangkan dia sebagai 

calon wali kota Lamlhok terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Rabu pagi itu, selagi aku melangkah ke tempat 
pemberhentian bus di seberang jalan, tanpa sengaja aku 
bertemu Burman, salah seorang rekan kerjaku. Dia 
mengajakku ke rumah Tuan Beransyahyang baru resmi 
menjadi salah seorang kandidat Wali Kota Lamlhok…” 
(Nur, 2014: 32) 

 
 Tuan Beransyah diceritakan memiliki sifat hidung belang. Kesuksesan 

yang berhasil diraihnya sebagai pedagang membuat dia memiliki banyak istri 

simpanan. Istri simpanan Tuan Beransyah berjumlah hingga mencapai belasan 

dan tersebar dari Banda Aceh sampai Medan. Hal itu terlihat dari dialog yang 

disampaikan istri simpanan Tuan Beransyah yang ditemui oleh Fais.  

“ ….Tentu saja dia punya banyak peliharaan lain di 
sepanjang jalan, dari Banda Sampai Medan.” (Nur, 2014: 
14) 

 
 Dialog di atas merupakan dialog yang diucapkan oleh Aida, salah seorang 

istri simpanan Tuan Beransyah. Ia meyakini jika Tuan Beransyah memiliki 

banyak istri simpanan lain seperti dirinya yang tersebar di setiap tempat yang dia 
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lalui dalam perniagaannya. Hal itu diperkuat oleh dialog Fais seperti yang terlihat 

di bawah ini. 

“….Dia tahu suaminya terlalu sibuk dengan urusan 
dagang dan proyek, ditambah pula kesibukan sebagai 
kandidat –yang terakhir baru saja diketahuinya dariku. 
Tentu saja, pada waktu lain, lelaki itu sibuk menemui 
sejumlah gundik atau barangkali kawin lagi dengan 
perempuan muda lain setiap kali dia melewati suatu 
tempat.” (Nur, 2014: 61) 

 
 Tuan Beransyah memanfaatkan materi yang dimilikinya untuk dapat 

menikahi perempuan-perempuan cantik yang disenanginya. Hampir seluruh 

hubungan dengan para istri simpanannya berawal dari kesulitan finansial yang 

menghinggapi mereka. Tuan Beransyah lalu menawarkan bantuan yang membuat 

mereka merasa berhutang budi hingga mau dinikahinya. 

“kami kawin ketika dia berusia dua puluh lima tahun 
dan aku masih lima belas. Aku ini gadis miskin karena 
usaha ayahku bangkrut. Dialah yang menyelamatkan kami 
dari keterpurukan dengan uangnya yang segoni, 
membelikan rumah ini, dan menyokong kembai usaha 
ayahku.” (Nur, 2014: 125) 

 
Petikan di atas merupakan cerita tentang awal hubungan Tuan Beransyah 

dengan Rahmah. Di atas terlihat bagaimana Tuan Beransyah menggunakan materi 

untuk menjerat perempuan. Setelah menikah Tuan Beransyah memberikan rumah 

serta modal atau lahan yang digunakan para istrinya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tuan Beransyah lalu memberikan ancaman akan mengambil kembali 

semua pemberiannya apabila mereka menjalin hubungan dengan orang lain, 

memberitahukan kepada masyarakat tentang hubungannya ataupun menuntut cerai 

darinya. 
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“Tidak ada masalah dengan kebutuhanku selain 
masalah kesepian. Sialnya, aku tidak bisa menuntut cerai. 
Aku tidak ingin dia mengambil pulang rumah dan tokoku. 
Jadi, aku harus menderita begini. Tidak bisa lagi menjalin 
hubungan dengan lelaki lain.” (Nur, 2014: 64) 

 
Tuan Beransyah juga digambarkan sebagai seorang laki-laki yang 

memiliki sifat cerdik. Hal tersebut terdapat pada kutipan di bawah ini. 

“….Dia menepis semua gujingan bahwa dirinya landok 
–kambing jantan tua yang suka mengembik di pantat 
kambing betina- dengan meyakinkan sekalian orang 
bahwa dirinya tidaklah memiliki gundik atau perempuan 
seorangpun. Secara lantang, dia menantang, meminta 
orang-orang yang menudingnya untuk membuktikan 
tuduhan itu.” (Nur, 2014: 09) 

 
 Kabar yang mengatakan dirinya memiliki banyak istri simpanan yang 

dihembuskan lawan politiknya justru dijadikan sebagai alat untuk menaikkan  

popularitasnya. Ia menjelaskan kepada publik jika semua itu hanyalah fitnah 

belaka untuk menjatuhkan nama baiknya agar tidak terpilih dalam pemilihan wali 

kota Lamlhok. Untuk lebih meyakinkan pencitraannya, ia menantang siapapun 

yang menghembuskan kabar tersebut untuk membuktikannya pada masyarakat 

luas tentang kebenaran kabar tersebut.  

 Untuk menjaga citra dan nama baiknya, maka setiap kali dia menemui istri 

simpanannya, dia tidak serta merta pergi ke rumah mereka. Ia menggunakan 

berbagai cara agar masyarakat tidak mengetahui hubungannya dengan istri 

simpanannya tersebut. Misalnya saja cara yang dia gunakan setiap kali ia 

menemui Laila, salah seorang istri simpanannya.  

“…. Dia itu lelaki banyak akal. Kalau ingin 
menemuiku, dia akan mencari sebuah penginapan di dekat 
sini, lalu seseorang diutusnya untuk menjemputku dengan 
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mobilnya. Setelah kami tidur sebentar, aku pun diantar 
pulang….” (Nur, 2014: 190) 

 
 Selain melakukan pencitraan, salah satu upayanya untuk memenangkan 

pemilihan umum Wali Kota Lamlhok ialah dengan cara melakukan kampanye 

gelap. Ia membagi-bagikan bingkisan kepada beberapa tokoh penting masyarakat. 

“….Tak lupa juga paket lain yang diberikan Tuan 
Beransyah secara khusus kepada sejumlah teungku, para 
guru ngaji, dan pemimpin dayah. Juru warta yang hadir 
pun, termasuk aku, mendapatkan amplop lagi.”           
(Nur, 2014: 42) 

 
 Pemberian bingkisan yang dilakukan Tuan Beransyah merupakan salah 

satu upayanya untuk memenangkan pemilihan umum Wali Kota Lamlhok. 

Pemilihan tokoh-tokoh yang diundang juga menggambarkan kecerdikan Tuan 

Beransyah. teungku, para guru ngaji, dan pemimpin dayah merupakan tokoh 

penting dalam lingkungan masyarakat. Dengan memberikan bingkisan kepada 

mereka, ia berharap masyarakat yang menjadi pengikut mereka akan memilihnya  

dalam pemilihan wali kota Lamlhok. Sementara pemberian amplop pada para juru 

warta dimaksudkan agar para juru warta tersebut membuat artikel mengenai yang 

baik-baik darinya dengan harapan menaikkan popularitasnya dan pencitraannya. 

 Tuan Beransyah memiliki sifat kejam dalam dirinya. Hal ini sebagaimana 

informasi mengenai sisi gelap Tuan Beransyah yang diberikan oleh Laila kepada 

Fais. Hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“….Perilakunya bandit ulung, tak ada beda dengan 
penjahat-penjahat kejam, tidak punya perasaan dan belas 
kasihan. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang 
mengusiknya dengan perantaraan tangan orang lain.” 
(Nur, 2014: 267) 
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 Selain beberapa sifat buruk di atas, Tuan Beransyah juga digambarkan 

memiliki beberapa sifat baik dalam dirinya. Sifat baik tersebut antara lain 

memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Hal itu terlihat dari kutipan  dialog di 

bawah ini. 

“Setahuku, semasa masih sering pulang kemari, dia 
bukanlah jenis orang yang terlalu pandai,” katanya yang 
mengejutkanku, yang aku tahu tidak mungkin 
diungkapkan oleh mereka yang masih waras. “SMA pun 
dia tidak tamat. Tapi, dia cakap dalam mengurus dan 
memimpin. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa jadi 
saudagar yang paling berjaya seperti sekarang !” ujarnya. 
(Nur, 2014: 119) 

 
 Kutipan di atas merupakan dialog yang disampaikan Rahmah ketika 

ditemui Fais. Menurut Rahmah, meskipun Tuan Beransyah bukanlah orang yang 

pandai, namun ia memiliki jiwa kepemimpinan dan manajemen yang baik. Hal itu  

merupakan sifat yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin sehingga bagi Rahmah 

tidak mengherankan jika bisnis perdagangannya mengalami kemajuan yang 

sangat pesat.  

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dikatakan bahwa Tuan Beransyah 

merupakan tokoh yang memiliki karakter ambisius, pekerja keras, berjiwa 

kepemimpinan, cerdik, licik, kejam, serta mata keranjang. 

 

c. Safira 

 Pemunculan Safira di dalam novel cukup sering. Setidaknya dia muncul 

pada lima bab yakni bab dua, tiga belas, tujuh belas, dua puluh, dua puluh empat 

serta dua puluh lima. Selain itu, pada beberapa bab, tokoh Safira memiliki 

keterkaitan yang cukup erat dengan cerita.  
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Safira merupakan perempuan yang disukai Fais. Ibunya meninggal ketika 

melahirkan Safira. Ia kemudian diasuh oleh bibinya dan tinggal di sebuah daerah 

bernama Piyoh. Ia jarang bertemu dengan ayahnya karena ayahnya merupakan 

seorang pedagang yang sering kali pergi dalam jangka waktu lama untuk 

mengurusi perniagaannya. Setelah menamatkan sekolah menengah atas Safira 

berpindah ke kota Bireuen untuk melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan 

tinggi. Di sela-sela jadwal perkuliahannya, Safira dan seorang sahabatnya yang  

bernama Nazla bekerja di sebuah toko pakaian. Di tempat tersebut ia untuk 

pertama kalinya bertemu dengan Fais ketika Fais membeli pakaian. Setelah 

pertemuan itu, Fais beberapa kali pergi mengunjungi Safira di sela-sela 

kesibukannya. Safira digambarkan sebagai seorang perempuan muda yang cantik 

yang memiliki tubuh tinggi semampai dengan kulit berwarna kuning.  

“Kamu gadis tercantik yang pernah kutemui di muka 
bumi ini.” (Nur, 2014: 202) 

 
Kutipan di atas menggambarkan kecantikan yang dimiliki oleh Safira. 

Tokoh Fais yang digambarkan sebagai sosok tampan yang sering kali bergaul 

dengan banyak wanita cantik, masih menganggap Safira sebagai perempuan 

paling cantik yang pernah ditemuinya. Kecantikan Safira mampu memikat hati 

Fais hingga akhirnya membuat Fais sangat mencintainya. Hal tersebut terlihat 

pada dialog Fais ketika mereka tengah dilanda permasalahan. 

“Aku menderita sekali setelah kamu tinggalkan. Aku 
seperti kehilangan seluruh dari jiwa hidupku….”        
(Nur, 2014: 343) 
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Ketika Safira pergi meninggalkan Fais karena kesalahan yang dibuatnya, 

Fais merasa sangat menderita. Ia merasa seperti kehilangan seluruh jiwa 

hidupnya. Hal tersebut menjelaskan bagaimana berartinya sosok Safira bagi Fais.  

Safira digambarkan sebagai perempuan terpelajar. Ia diceritakan sempat 

menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di kota Bireuen. Hal tersebut 

terlihat dari dialog bibinya ketika berbicara dengan Fais. 

“Setahun lalu dia masuk kuliah dan tinggal di sebuah 
rumah sewa. Sepekan sekali dia pulang, bahkan kadang 
sebulan sekali. Aku ini orang awam. Lagi pula, di Bireuen 
sana dia seringbertemu dengan ayahnya, dan ayahnyalah 
yang mengurus masalah kuliahnya….” (Nur, 2014: 298) 

 
Selain terpelajar, Safira juga memiliki karakter keras kepala. Dia sangat 

sulit untuk menerima suatu hal yang tidak berkenan dengannya, meskipun itu 

berasal dari orang yang sangat dekat dengannya.  

“Dia ada di kebun belakang, mungkin lebih baik kamu 
langsung menemuinya di sana. Aku tidak mungkin 
memanggilnya pulang karena belum tentu dia menuruti. 
Anak itu kepalanya agak sedikit keras….” (Nur, 2014: 
301) 

 
Dari kutipan di atas terlihat karakter keras kepala Safira. Setelah 

mendengar penjelasan dari Fais, Bibi Safira menyuruh Fais untuk menemui 

langsung Safira di tempatnya berada. Ia yakin jika Safira tidak akan menuruti 

perintahnya pulang untuk menemui Fais karena ia tengah marah padanya.  

Namun, meski berwatak keras kepala, Safira akan rela berkorban demi 

orang yang sangat berarti dan disayanginya. Dia akan melakukan apapun demi 

orang yang telah dipercayai dan disukainya. Hal tersebut terlihat dari perbuatan 
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Safira yang rela meninggalkan pendidikannya di perguruan tinggi demi bertemu 

kembali dengan Fais. 

“Apakah kamu tidak tahu dia meninggalkan kuliah dan 
menjadi penjaga toko hanya untuk bisa bertemu denganmu 
?” 
“Aku terperangah dan terdiam untuk beberapa lama. 
‘Tidak. Sama sekali aku tidak tahu dia berbuat begitu.’ 
Ucapku” 
“Dulu kami bekerja di toko hanya untuk sambilan. Tapi, 
begitu dia mengenalmu dan kamu berjanji menemuinya 
lagi, dia langsung memutuskan untuk tidak kuliah. Aneh 
sekali, bukan ?” 
“Sungguh aku tidak tahu semua itu,” kataku dengan rasa 
amat bersalah. 
“Dia sangat mencintaimu.” (Nur, 2014: 310) 
 

Safira termasuk orang yang memiliki kepribadian tertutup. Dia tidak 

mudah bercerita mengenai suatu hal tentang dirinya kepada orang lain. Safira 

selalu memendam sendiri permasalahan yang tengah dihadapinya kecuali pada 

orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahannya tersebut. 

“Terus terang saja kukatakan, agar tidak menjadi 
masalah kelak jika kalian berjodoh, bahwa sebelummnya 
dia sudah pernah menjalin hubungan dengan dua lelaki 
lain. Kedua lelaki itu membuatnya kecewa dan patah hati. 
Dia dikhianati, ditinggalkan begitu saja serupa barang 
tanpa harga –itu terjadi sudah lama. Akibat kekecewaan 
dan putus asa, dia tidak pernah berhubungan lagi dengan 
lelaki manapun. Itu pula sebabnya dia menjadi amat 
tertutup. Dulu dia tidak begitu ….” (Nur, 2014: 353) 

 
Seperti terlihat dari kutipan  di atas, sifat tertutup Safira disebabkan oleh 

pengalaman buruknya di masa lalu. Dia merasakan kekecewaan yang sangat besar 

ketika dua orang yang pernah dekat dengannya pergi meninggalkan dia begitu 

saja. Safira sempat merasa putus asa sebelum bertemu dengan Fais. Ia menjadi 

sosok introvert yang menyimpan segala hal sendiri. Ia juga tidak menceritakan 
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kepada bibinya mengenai pekerjaannya sebagai pelayan toko. Ia juga tidak 

memberitahu Fais jika ia sebenarnya seorang mahasiswi. Ia membiarkan Fais 

berpikir jika ia hanyalah seorang pelayan toko pakaian di kota Langsa. 

Sifat tertutup Safira juga terlihat ketika dia tengah mengalami masalah 

dengan Fais. Ia tidak menceritakan masalah yang dihadapinya kepada orang lain 

hingga tidak seorangpun yang mengetahuinya. Bahkan, Safira membuka identitas 

dia yang sebenarnya sebagai putri dari Tuan Beransyah pada akhir cerita yang 

berada pada halaman terakhir.  

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dikatakan bahwa Safira merupakan 

tokoh yang memiliki karakter cantik, cerdas, mandiri, tertutup, teguh hati, serta 

rela berkorban. 

 

d. Diana 

 Diana muncul beberapa kali dalam novel tersebut. Setidaknya dia muncul 

dalam enam bab yakni bab ketujuh, empat belas, enam belas, tujuh belas, delapan 

belas, serta bab dua puluh dua. Keberadaan tokoh Diana memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap keseluruhan cerita. Ia memiliki keterikatan yang cukup erat 

dengan Fais, si tokoh utama dalam cerita.  

Diana ditampilkan sebagai gadis remaja cantik putri dari  Bu Maryam 

yang menjadi langganan katering Fais. Rumahnya berada di ujung jalan sekitar 

lima rumah dari tempat tinggal Fais. Diana tinggal berdua dengan Bu Maryam. 

Kakak laki-lakinya telah lama pergi bekerja ke negara lain. Diana kini sedang 

duduk di kelas sebelas di salah satu sekolah menengah atas di kota Lamlhok. 
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Kecantikan Diana membuat banyak orang menyukainya. Ia bisa dengan mudah 

mendapatkan kekasih meskipun akhirnya selalu berpisah. 

“Wajahnya senantiasa cerah dan ceria, membuat setiap 
orang menyenanginya. Karenanya pula, wajar saja kalau 
dia mudah mendapatkan pacar meskipun sering putus. Jika 
putus, dia pasti lekas mendapatkan pengganti lain. kini, 
dia duduk di kelas dua sekolah menengah atas ….”     
(Nur, 2014: 101) 

 
 Meskipun Diana memiliki wajah cantik, namun kisah asmaranya tidak 

berjalan mulus. Hubungannya selalu gagal dan berakhir. Kegagalan itu 

disebabkan beberapa kekasihnya ada yang berselingkuh dan ada pula yang merasa 

cepat bosan. Hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Aku hanya bingung, ingin tahu saja apakah semua lelaki 
itu suka gonta-ganti pacar.” 
“Setahuku –jangan tersinggung, ya- bukankah kamu yang 
suka begitu ?” 
“Itu bukan salahku, tapi karena pacarku berselingkuh. 
Pacarkulah yang suka gonta-ganti pacar !” 
Aku berpikir sejenak, “Tidak semua lelaki begitu.” 
“Soalnya hampir semua pacarku cepat bosan !”           
(Nur, 2014: 215) 
 

 Ketiadaan sosok Ayah menjadikan kurangnya pengawasan terhadap 

pergaulan Diana. Sang Ibu disibukkan oleh kegiatan mencari uang untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini menjadikan Diana terjatuh ke 

dalam pergaulan bebas. Ia kehilangan keperawanannya karena berulang kali 

melakukan hubungan intim di luar pernikahan dengan kekasihnya. Hal ini terlihat 

dari kutipan di bawah ini.  

“Ya, sudah, lupakan saja,” kataku menanggapi enteng. 
“Kamu itu cantik, sangat mudah untuk mendapatkan 
pengganti.” 
“Masalahnya sekarang tidaklah begitu,” katanya dengan 
raut wajah suram.  
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“Lantas ? Apakah hubungan kalian sudah terlalu jauh ?” 
tanyaku hati-hati. Entah dia mengerti maksudku atau 
tidak.  
“Ya, begitulah,” jawabnya. 
“Kamu hamil ?”  
“Apa ? Hamil ?” dia malah balik bertanya. “Tidak. Aku 
tidak hamil. Kenapa Abang berpikir demikian ?” 
“Tadi kupikir sudah sejauh itu ….” 
“Iya,” katanya menunduk malu. “Tapi, tidak sampai 
hamil.” (Nur, 2014: 216-217) 
 

Dalam menjalani hubungan asmaranya, Diana terjebak dengan pergaulan 

bebas. Dia bahkan merelakan kesuciannya hilang. Ketika kekasih yang telah 

mengambil kesuciannya  pergi meninggalkan dia, Diana merasa sangat sedih dan 

kecewa.  

Seringnya intensitas pertemuan antara Fais dan Diana menjadikan mereka 

berdua dekat. Hal itu terlihat ketika Diana selalu mengungkapkan permasalahan 

yang dihadapinya pada Fais, termasuk urusan asmara. Bahkan Diana memberitahu 

Faris tentang hilangnya kesuciannya yang  direnggut salah seorang kekasihnya. 

Dia menumpahkan segala keluh kesahnya pada Fais. Perhatian dan kebaikan yang 

ditunjukkan Fais, membuat Diana merasa nyaman berada di samping Fais. Hal 

tersebut menumbuhkan benih-benih perasaan diantara mereka. Kedekatan yang 

terjalin diantara mereka berubah tidak lagi sekedar hubungan kakak beradik, 

namun lebih daripada itu hingga membuat mereka berdua melakukan perbuatan 

terlarang. 

“Kami kembali pada siang hari dan menemui 
lingkungan perumahan begitu sepi. Diana tidak langsung 
pulang, tapi singgah dulu ke rumahku dan menutup pintu 
sekenanya. Kami pun terlibat ciuman lagi dan berlanjut 
dengan kencan sebentar.” (Nur, 2014: 291)  
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 Hubungan terlarang antara Diana dan Fais akhirnya diketahui oleh Safira, 

kekasih Fais. Hal tersebut mempengaruhi kelanjutan cerita dimana Fais yang 

tengah sedih dan bingung karena ditinggalkan Safira memutuskan untuk menulis 

berita mengenai sisi lain Tuan Beransyah. Fais akhirnya diburu oleh Tuan 

Beransyah dan terpaksa bersembunyi di sebuah kota kecil yang bernama Piyoh. 

 

2.1.4 Latar  

Latar yang disebut juga sebagai landas tumpu mengacu pada pengertian 

tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara jelas. Hal ini untuk 

memberikan kesan realistis dan menciptakan suasana tertentu yang seolah-oleh 

sungguh ada dan terjadi. 

 

2.4.1.1 Latar Tempat 

Latar tempat mengarah pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu 

harus mencerminkan sifat dan keadaan geografis tempat yang bersangkutan. 

Dalam sebuah novel, latar tempat seringkali meliputi berbagai lokasi. Ia 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan perkembangan 

alur dan cerita. Latar tempat yang terdapat dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam karya Arafat Nur ialah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.  

Kota Lamlhok merupakan latar tempat  awal dimulainya permasalahan 

yang ada dalam cerita. Kota ini merupakan kota tempat tinggal Fais dan Tuan 
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Beransyah yang menjadi tokoh utama. Selain itu ada pula beberapa kota lain 

seperti kota Panton, Bireuen, Sigli, yang dikunjungi Fais dalam perjalanannya 

menguak sisi lain Tuan  Beransyah.  

 

a. Kota Lamlhok 

Kota Lamlhok merupakan kota tempat tinggal tokoh utama Fais dan Tuan 

Beransyah. Di dalam dunia yang sebenarnya di provinsi Nanggro Aceh 

Darussalam tidak terdapat kota dengan nama Lamlhok. Nama Lamlhok sendiri 

diyakini sebagai plesetan dari kota Lamlhom. Pemilihan wali kota di kota ini pula 

yang menjadi awal kisah perjalanan Fais dalam novel Burung Terbang di Kelam 

malam. 

“Tekadku ini muncul tidak lain karena omongan Tuan 
Beransyah sendiri. mengingat apa yang sudah 
dikatakannya dengan sesumbar di depan khalayak, aku 
jadi marah, muak, dan naik darah. Dengan pongahnya, dia 
menampik semua kabar seputar dirinya yang suka 
memelihara perempuan dan menantang siapa pun untuk 
membuktikannya. Dia membalikka segala serangan itu 
sebagai senjata, menuding lawan-lawan politiknya telah 
dengan sengaja memburuk-burukkan citra dan berupaya 
menjatuhkannya pada pemilihan Wali Kota Lamlhok 
mendatang.” (Nur, 2014: 06) 

 
Kota Lamlhok merupakan tempat dimana benih-benih konflik yang ada 

dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam berawal. Kota Lamlhok 

merupakan tempat munculnya konflik antara tokoh Fais dan Tuan Beransyah yang 

menjadi awal dari cerita dalam novel, Tingkah laku Tuan Beransyah yang seolah 

menjadi orang paling baik, alim, dermawan, serta lainnya demi memenangkan 

pemilihan Wali Kota Lamlhok membuat Fais geram. Di dalam kota ini pula 
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terdapat rumah Fais yang menjadi tempat terjalinnya hubungan terlarang antara 

Fais dengan Diana. Hubungan terlarang tersebut memicu munculnya konflik 

kedua yakni koflik antara Fais dengan Safira. Jalinan asmara antara Fais dan 

Safira berakhir setelah Safira mengetahui perbuatan terlarang Fais dan Dianna 

yang menjadi salah satu pemicu klimaks novel Burung Terbang di Kelam Malam. 

 

b. Kota Panton 

Panton merupakan sebuah kota kecil di Aceh yang menjadi pembuka 

cerita. Kota tersebut adalah kota tempat tinggal tokoh Aida salah seorang istri 

simpanan Tuan Beransyah yang ditemui Fais pertama kali. Kota Panton 

dimunculkan dua kali di dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam yakni di 

bagian pertama dan ke enam.  

“Ada tiga istri gelap yang hendak kutemui dalam 
perjalanan kali ini. Aku mendapatkan sejumlah nama itu 
dari Aida yang akhirnya bersedia memberikan setelah aku 
mendesak dan mengutarakan alasan bahwa semua ini demi 
memperkuat kisah dalam novelku.” (Nur, 2014: 100) 

 
 Di kota ini Fais mendapatkan banyak informasi mengenai Tuan Beransyah 

dari Aida. Ia mengetahui tentang kebenaran berita mengenai Tuan Beransyah 

yang memiliki banyak istri simpanan. Aida juga memberikan alamat beberapa 

nama dan alamat istri simpanan Tuan Beransyah yang lainnya. Kota Panton juga 

menjadi tempat Tokoh Fais melakukan hubungan terlarang dengan Aida di 

rumahnya  dalam pertemuan kedua mereka. 
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c. Kota Bireuen 

Bireuen merupakan nama salah satu kota di provinsi Nanggro Aceh 

Darussalam. Nama Bireuen sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Birrun yang 

memiliki arti kebajikan. Kota yang memiliki julukan sebagai kota Juang ini 

merupakan kota tempat pertemuan tokoh Fais dan Safira, salah seorang tokoh 

utama novel Burung Terbang di Kelam Malam berada.  

“Pada selasa menjelang siang, tatkala bosan menulis, 
aku pun memutuskan untuk mengunjungi Aida kembali. 
Namun, tiba-tiba pikiranku berubah dan perasaanku 
berkehendak lain sewaktu berada di tempat pemberhentian 
bus. Aku malah bertolak ke Bireuen untuk menemui 
Safira, gadis jelita pelayan toko yang kukenal sekitar dua 
bulan lalu saat aku membeli beberapa potong pakaian 
kepadanya.” (Nur, 2014: 21) 

 
Kota Bireuen merupakan kota tempat Safira perempuan yang disukai Fais 

tinggal. Di sana dia bekerja sebagai salah seorang pegawai di sebuah toko pakaian  

sembari berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota tersebut. Fais 

diceritakan beberapa kali pergi kota tersebut sekedar untuk menemui Safira. 

 

d. Kota Langsa 

Setelah mendapatkan informasi dari Aida tentang istri simpanan Tuan 

Beransyah yang lain, Fais segera pergi menuju ke kota Langsa. Di sana dia 

bermaksud menemui salah seorang istri simpanan Tuan Beransyah yang bernama 

Rahmah. “Sesudahnya, aku segera memberitahukan maksud kedatanganku, soal 

kepentinganku menemui Rahmah yang menurut Aida rumahnya berada di wilayah 

kota ini.” (Nur, 2014: 109). 
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Berbeda dengan tempat lainnya, di kota ini Tuan Beransyah memiliki lebih 

dari seorang istri simpanan. Selain Rahmah, ada pula tokoh Laila yang teryata 

juga istri simpanan yang dimiliki oleh Tuan Beransyah. Fais baru mengetahui 

perihal tersebut setelah Laila mengungkap statusnya sebagai istri simpanan Tuan 

Beransyah. Meski tinggal di kota yang sama, namun Rahmah tidak mengetahui 

jika Laila merupakan istri simpanan Tuan Beransyah. Sebagaimana yang terjadi 

dengan Aida, Fais juga menjalin hubungan terlarang dengan Laila hingga 

melakukan beberapa kali hubungan intim di rumah Laila. 

 

e. Kecamatan Piyoh 

Kecamatan kecil yang berada di dekat kota Takengon ini merupakan 

kampung halaman tokoh Safira. Kecamatan Piyoh ditampilkan pada bagian dua 

puluh tiga hingga bagian dua puluh lima. Kecamatan Piyoh diceritakan sebagai 

tempat yang dituju Fais ketika tengah dikejar oleh orang-orang suruhan Tuan 

Beransyah yang ingin membunuhnya.  

“Andai saja bus yang kutumpangi tadi sudah bergerak 
dari terminal, mereka pasti terus mengikutinya sampai ke 
Sigli, atau bisa-bisa sampai ke Banda. Aku yaki, mereka 
tidak menyangka bahwa tadi aku turun di tengah jalan dan 
langsung pergi ke arah Takengon, wilayah kabupaten 
pelosok yang tidak mungkin digemari oleh seorang 
pelarian. Dan, kalau pu mencari-cariku di kota kecil dan 
terpencil itu, mereka tetap tidak akan menemukanku, 
sebab aku tidak pernah sampai ke sana. Kecil sekali 
kemungkinan mereka mengira aku bersembunyi di Piyoh, 
sebuah kecamatan terpencil yang masih dipenuhi hutan 
belantara.” (Nur, 2014: 338) 

 
Piyoh merupakan latar akhir dari novel Burung Terbang di Kelam Malam. 

Di tempat ini hampir semua permasalahan yang terdapat di dalam novel 
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terselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain konflik antara tokoh Fais dan 

tokoh Safira berakhir dan akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Selain itu, 

di tempat ini pula Fais bersembunyi dari bahaya pencarian yang dilakukan anak 

buah Tuan Beransyah serta terungkapnya identitas tokoh Safira yang sebenarnya 

sebagai putri dari tokoh Tuan Beransyah. 

 

2.1.4.2 Latar Waktu 

 Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah waktu dalam karya 

naratif dapat bermakna ganda: di satu pihak menyaran pada waktu penceritaan, 

waktu penulisan cerita, dan di pihak lain menunjuk pada waktu dan urutan waktu 

yang terjadi dan dikisahkan dalam cerita.  

Latar waktu dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam ada dua masa 

yaitu masa sebelum pemilihan umum Wali Kota Lamlhok serta masa setelah 

pemilihan umum Wali Kota Lamlhok. 

Masa sebelum pemilihan umum Wali Kota Lamlhok terjadi di awal cerita 

ketika Fais memulai perjalanannya mencari tahu sisi lain dari Tuan Beransyah. Ia 

geram melihat Tuan Beransyah melakukan pencitraan maupun kampanye gelap 

dalam pemilihan umum wali kota Lamlhok. Ia ingin membongkar sisi buruk Tuan 

Beransyah yang selama ini dikenal sebagai orang alim calon wali kota terbaik 

Lamlhok. 

“Tekadku ini muncul tidak lain karena omongan Tuan 
Beransyah sendiri. Mengingat apa yang sudah 
dikatakannya dengan sesumbar di depan khalayak, aku 
jadi marah, muak, dan naik darah. Dengan pongahnya,dia 
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menampik semua kabar seputar dirinya yang suka 
memelihara perempuan dan menantang siapa pun untuk 
membuktikannya. Dia membalikkan segala serangan itu 
sebagai senjata, menuding lawan-lawan politiknya telah 
dengan sengaja memburuk-burukkan citra dan berupaya 
menjatuhkannyam pada pemilihan Wali Kota Lamlhok 
mendatang. (Nur, 2014: 06) 

 
 Masa setelah pemilihan umum wali kota Lamlhok terjadi di sepertiga akhir 

cerita. Di masa ini konflik yang ada semakin intens hingga akhirnya mencapai 

tahap klimaks. Fais yang tengah sedih karena kepergian Safira menjadi lebih 

kacau setelah mendengar bahwa Tuan Beransyah memenangkan pemilihan umum 

Wali Kota Lamlhok. Fais lalu membuat artikel tentang sisi buruk Tuan Beransyah 

yang berhasil diterbitkan di harian Warta tempatnya bekerja.  

“Aku seperti orang yang tidak punya pendirian tetap, 
selalu ragu dan bimbang. Karena kesal, pernah aku 
mengurung diri tiga hari penuh tanpa menemui siapa pun 
dengan hanya makan roti kering dan minum air putih. 
Sampai kemudian, aku mendengarkan hasil perhitungan 
suara pemilihan umum lewat radio. Begitu tahu-sekalipun 
sebelumnya sudah amat yakin- Tuan Beransyah terpilih 
sebagai pemenang, aku seperti hilang kendali. 
 Perasaan geramku terhadanya semakin bertambah-
tambah, membuatku ingin membalasnya. Aku tidak tahu 
apakah pikiranku waktu itu telah pulih atau sedang dalam 
keadaan terganggu. Yang jelas, beberapa hari kemudian, 
aku menuliskan beberapa kenyataan buruk tentang Tuan 
Beransyah di harian Warta yang lolos dari pemeriksaan 
redaksiyang memang pemalas sehingga tulisanku itu terbit 
dan menggemparan seisi kota.” (Nur, 2014: 327-328) 
 

 

2.1.4.3 Latar Sosial 

 Latar Sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam fiksi. Hal tersebut dapat berupa kebiasaan 

hidup, adat-istiadat, tradisi, keyakinan dan pandangan hidup. Dalam novel Burung 
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Terbang di Kelam Malam , lingkungan keadaan sosial menceritakan suasana 

sosial yang berhubungan dengan sikap individualis. (Burhan, 1998 :233) 

“Sebuah rumah lainnya yang merupakan jiran 
terdekatku, seorang penarik becak mesin, istrinya bekerja 
di tempat penjahitan pakaian. Mereka memiliki seorang 
putri yang senantiasa dibawa serta ibunya  ketika bekerja. 
rumah hanyalah tempat berteduh waktu malam. Untuk 
sementara ini, sama halnya denganku. Aku jarang 
melihatnya karena mereka memang sering meninggalkan 
rumah, sedangkan malam hari kami tidak pernah saling 
berkunjung. Selain tidak ingin mengusik, tidak ada suatu 
alasan pun untuk datang bertamu.” (Nur, 2014: 210) 

 
Lingkungan tempat Fais berada merupakan lingkungan yang 

masyarakatnya berorientasi pada pekerjaan. Saat siang hari, mereka semua pergi 

meninggalkan rumah untuk bekerja. Mereka hanya menjadikan rumah sebagai 

tempat istirahat ketika malam hari. Kesibukan dalam pekerjaan menyebabkan 

interaksi antar masyarakat sangat jarang terjadi. Hal tersebut menunjukka bahwa 

suasana sosial dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam didominasi oleh 

sikap individualis dari para tokohnya.  

 

2.2 Kaitan Antar Unsur Novel Burung Terbang di Kelam Malam 

 Struktur merupakan suatu keutuhan sehingga unsur-unsur di dalamnya 

tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri-sendiri (Teeuw, 1984:121). 

Berdasarkan analisis beberapa unsur tersebut, terdapat keterkaitan antara unsur 

satu dengan unsur lainnya. 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga unsur yang dianalisis oleh peneliti yakni 

Alur, Karakter/Penokohan, serta Latar. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa 

penyimpangan norma yang terjadi di dalam novel Burung Terbang di Kelam 
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Malam. Kemudian analisis unsur karakter mendukung alur cerita yang dihadirkan 

melalui gambaran tindakan serta peristiwa penyimpangan norma yang dialami 

para tokoh di dalam novel. Selanjutnya ada analisis latar yang menjadi setting 

tempat dan waktu peristiwa penyimpangan norma yang dialami para tokoh di 

dalam novel. Analisis alur, karakter, serta latar di atas berfungsi untuk 

mempermudah pemahaman dalam analisis bab berikutnya. 
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BAB III 

PENYIMPANGAN NORMA YANG BERLAKU  

PADA MASYARAKAT NANGGRO ACEH DARUSSALAM  

DALAM NOVEL BURUNG TERBANG DI KELAM MALAM 

 

3.1 Norma Aceh Dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam 

 Agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana 

sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula 

norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan 

norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di dalam 

masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang 

lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya (Soerjono Soekanto, 

1982:174). 

Menurut C.J.T Kansil, terdapat empat macam norma yang berlaku di 

dalam masyarakat. Norma-norma tersebut yakni norma agama yang hadir dan 

menjadi pedoman atas keyakinan terhadap Tuhan. Norma kesusilaan yang 

berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk 

mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda diantaranya. Norma 

kesopanan yang merupakan pedoman dan peraturan hidup dan telah diatur dalam 

agama ataupun dalam adat-istiadat masyarakat. Serta norma hukum yang 

merupakan aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat dan berlaku kepada tiap 

anggota masyarakat yang dibuat berdasarkan kesepakatan penguasa negara, 

rakyat, ataupun lembaga adat tertentu dalam masyarakat tersebut. 

(www.apapengertianahli.com). 
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Dalam norma agama, beberapa ketentuan diberikan hukuman pada hari 

akhir/setelah kematian individu tersebut, dan beberapa ketentuan untuk 

pelanggaran terhadap norma agama tertentu langsung diberi hukuman selama dia 

hidup oleh anggota individu lainnya. Norma hukum memiliki sifat memaksa dan 

mengikat. Norma hukum juga memiliki penegak norma yang disebut penegak 

hukum. Norma kesopanan merupakan gabungan dari kedua elemen penting 

pembentuk kebudayaan dalam masyarakat yaitu adat-istiadat dan agama sehingga 

norma kesopanan sering disebut sebagai norma sosial. Sedangkan dalam norma 

kesusilaan sanksi yang dapat terjadi bagi pelanggar kesusilaan adalah pengucilan, 

pencibiran, bahkan dapat pula pengancaman.  

Pada masyarakat Aceh norma agama yang berlaku ialah norma Agama 

Islam. Contoh norma agama yang berlaku pada masyarakat Aceh ialah kewajiban 

menjalankan perintah ibadah Agama Islam seperti Sholat dan lain sebagainya. 

Selain itu juga terdapat ketetapan bahwa seorang laki-laki berhak memiliki istri 

paling banyak empat orang selama dapat berlaku adil kepada masing-masing 

istrinya. Sedangkan norma hukum yang berlaku yakni norma hukum yang 

berlandaskan Agama Islam dan norma hukum yang berlandaskan UUD 1945.  

Salah satu contoh norma kesopanan yang diterapkan dalam masyarakat 

Nanggro Aceh Darussalam adalah cara berpakaian seseorang. Pada masyarakat 

Aceh, cara berpakaian seseorang haruslah mengikuti anjuran Agama Islam. 

Terutama pada kaum perempuan yang diharuskan menggunakan busana tertutup 

untuk menutupi auratnya, termasuk penggunaan Jilbab atau kerudung. Sementara 

norma kesusilaan yang berlaku pada masyarakat Aceh memiliki keterkaitan 
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dengan ajaran Agama Islam. Salah satu permasalahan yang utama dalam norma 

kesusilaan masyarakat Aceh ialah mengenai hubungan antara seorang laki-laki 

dan perempuan.  

  Norma yang berlaku pada masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh 

Agama Islam. Hal itu dikarenakan letak geografis Aceh berada di ujung barat 

wilayah Indonesia yang menjadikan daerah tersebut sebagai pintu gerbang 

masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Besarnya pengaruh agama Islam terhadap 

kebudayaan masyarakat Aceh terlihat dengan ditegakkannya syariat Islam sebagai 

norma yang berlaku di daerah tersebut. 

Ajaran Islam yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Nanggro 

Aceh Darussalam menjadi dasar penegakkan syariat Islam sebagai norma di Aceh. 

Norma yang berasal dari ajaran syariat Islam mengikat dan dipatuhi oleh semua 

masyarakat Aceh. Dalam menegakkan syariat Islam sebagai norma, Aceh 

didukung oleh undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan undang-undang nomor 11 

ahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 

 

3.2  Penyimpangan Norma Masyarakat Nanggro Aceh Darussalam Dalam 

Novel Burung Terbang di Kelam Malam 

Seiring berjalannya waktu, kini norma yag ada dalam masyarakat Aceh 

terjadi penyimpangan. Penyimpangan norma tersebut tidak hanya terjadi pada 

salah satu norma semata, namun mencakup pada semua norma. Norma agama, 

norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum tidak terhindar dari 
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penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam. Hal tersebut tergambarkan dalam novel Burung Terbang di Kelam 

Malam karya Arafat Nur. 

 

3.2.1 Penyimpangan Norma Agama 

 . Julukan ‘Serambi Mekkah’ yang disematkan pada Provinsi Nanggro 

Aceh Darussalam seolah menjadi pengakuan terhadap nilai Agama Islam yang 

dipegang erat oleh masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam menjadikan Agama Islam  

sebagai pedoman tentang bagaimana harus bertindak dan berlaku di dalam 

pergaulan hidup. Norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Nanggro 

Aceh Darusssalam berlandaskan pada Agama Islam. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan luas dalam bidang keagamaan akan dianggap sebagai orang yang 

memiliki kedudukan khusus di dalam lingkungan masyarakat. 

“Waktu aku kembali ke ruang utama, Tuan Beransyah 
tengah membagi-bagikan bungkusan kepada sejumlah 
anakyatim dan orang miskin. Sementara, sejumlah juru foto 
begitu sibuk mengambil gambar, seakan-akan bisa rugi besar 
kalau mereka sampai terlewat untuk mengabadikan saat yang 
penting itu. Tak lupa juga paket lain yang diberikan Tuan 
Beransyah secara khusus kepada sejumlah Teungku  ̧ para guru 
ngaji, dan pemimpin dayah. Juru warta yang hadir pun, 
termasuk aku, mendapatkan amplop lagi.” (Nur, 2014: 42) 

 
Dari kutipan di atas terlihat bahwa orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan lebih dalam bidang agama dianggap memiliki kedudukan khusus. 

Tuan Beransyah memberikan bingkisan khusus kepada orang-orang yang 

memiliki pengetahuan lebih dalam bidang agama agar mereka membujuk 

masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan wali kota Lamlhok.  
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 Meskipun anak yatim, orang miskin, serta juru warta turut mendapat 

bingkisan, namun Tuan Beransyah memberikan bingkisan khusus kepada 

Teungku, para guru ngaji, serta pemimpin dayah. Teungku sendiri memiliki arti 

sebagai gelar kepakaran untuk seorang ulama atau tokoh agama yang memiliki 

pengetahuan lebih di bidang agama. Sementara kata Dayah memiliki makna 

sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat 

pendidikan pengkaderan ulama di Aceh.  Hal tersebut menandakan jika lembaga 

keagamaan atau orang yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan mempuyai 

pengaruh yang cukup besar. Mereka memiliki nilai lebih di mata masyarakat 

Nanggro Aceh Darussalam.  

 Peristiwa bagi-bagi bingkisan yang dilakukan oleh Tuan Beransyah di atas 

juga menandakan penyimpangan norma dalam bidang agama yang tengah terjadi 

dalam masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Peristiwa tersebut menggambarkan 

bahwa kaum ulama dan cendekiawan muslim pun kini mampu ‘dibeli’ dengan 

materi. Walau para Teungku, guru ngaji serta pemimpin dayah tersebut 

mengetahui bahwa perhelatan yang dilakukan Tuan Beransyah merupakan 

kampanye gelap, namun mereka tetap menghadirinya demi memperoleh bingkisan 

dari Tuan Beransyah. Mereka juga membantu membujuk masyarakat agar 

memilih Tuan Beransyah dalam pemilihan umum wali kota Lamlhok dengan 

landasan materi bukan karena kemampuan dan kecakapan memimpin yang 

dimiliki Tuan Beransyah.  

 Kepemilikian materi (harta) juga menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya penyimpangan terhadap norma agama dalam bidang pernikahan. Dalam 
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Agama Islam, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu namun 

tidak boleh lebih dari empat. Hal itu dikarenakan kekhawatiran akan adanya 

kecemburuan diantara para istri dan anggapan bahwa sang suami tidak berlaku 

adil. Akan tetapi, dewasa ini seringkali kita jumpai seseorang yang memiliki harta 

dapat memiliki istri lebih dari empat.  

“Lagi pula, di Aceh, meskipun tidak terbilang banyak, ada 
beberapa lelaki yang kawin lebih dari empat. Umumnya, lelaki 
memang gemar kawin lebih dari satu, tapi jarang yang benar-
benar berani melakukan hal itu secara terang-terangan bila tidak 
ingin istrinya saling bertengkar. Hanya lelaki yang berkulit 
muka tebal dan banyak uang yang sanggup mengawinin 
perempuan lebih dari satu” (Nur, 2014: 62) 

 
 Selain itu penyimpangan terhadap norma agama yang terjadi terlihat juga 

dari perilaku ibadah yang dilakukan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. 

Sebagai daerah yang identik dengan nilai keagamaannya, ternyata banyak 

masyarakat Nanggro Aceh Darussalam yang tidak melakukan  ibadah misalnya 

saja Shalat. Hal tersebut digambarkan oleh si tokoh utama Fais. Ketiadaan orang-

orang terdekat semisal orang tua berpengaruh terhadap perilaku keagamaan tokoh 

Fais. Tanpa adanya pengawasan dan bimbingan membuat tokoh Fais tidak begitu 

memperdulikan tentang kegiatan keagamaannya. Ibadah shalat yang menjadi 

kewajiban umat muslim teramat jarang dilakukan oleh tokoh Fais. Ia hanya 

sesekali mengerjakan ibadah agama terutama ketika tidak ada hal lain yang bisa 

dikerjakannya. Hal tersebut terlihat pada petikan di bawah ini. 

“Apakah sebelum ini kamu tidak Shalat ?” 
“Sewaktu di Lamlhok, aku melakukannya sesekali saja bila 
tidak sibuk.” (Nur, 2014: 360) 
 

 Kutipan di atas merupakan percakapan Fais dan bibi dari Safira. Dari 

kutipan di atas terlihat bahwa ibadah Shalat masih jarang dilakukan oleh sebagian 
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besar masyarakat. Mereka melakukan ibadah Shalat hanya jika tidak memiliki 

urusan lain. Ibadah Shalat menjadi prioritas terakhir bagi kebanyakan masyarakat. 

 

3.2.2 Penyimpangan Norma Hukum 

 Novel Burung Terbang di Kelam Malam memaparkan penyimpangan 

terhadap norma hukum di Indonesia pada umumnya dan NAD pada khususnya. 

Dunia politik kini jauh berbeda tata cara pelaksanaannya dengan  yang telah  

diatur dalam undang-undang. Hal tersebut juga berlaku di provinsi Nanggro Aceh 

Darussalam. Status provinsi Nanggro Aceh Darussalam sebagai daerah yang 

memegang erat nilai agama tidak menjadi jaminan proses pemilihan umum 

berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan para calon pemimpin yang saling bersaing demi memenangkan 

pemilihan umum tersebut. hal tersebut terlihat pada tindakan Tuan Beransyah 

yang melakukan kampanye gelap. 

“Dia mengajakku ke rumah Tuan Beransyah yang baru 
resmi menjadi salah seorang kandidat Wali Kota Lamlhok. Ada 
perhelatan besar, katanya. Aku sudah menebak, hal semacam 
itu sengaja dimanfaatkan untuk memasang perangkap, menjerat 
calon-calon pendukung dengan bujukan dan bagi-bagi uang.” 
(Nur, 2014: 32) 

 
 Perhelatan yang dilakukan oleh Tuan Beransyah hanyalah sekedar alibi 

guna menutupi maksud yang sebenarnya yakni kampanye gelap. Di dalam 

perhelatan yang diadakannya dia membujuk para tamu yang hadir untuk 

memilihnya agar mampu memenangkan pemilihan umum Wali Kota Lamlhok.  

“Sewaktu pemilihan nanti, tolong Tuan-Tuan dan Puan-
Puan jangan salah pilih. Ini bukan kampanye –tentu saja ini 
bukan saatnya kampanye dan sangatlah dilarang- sekadar 
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mengingatkan saja kepada Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian 
!” (Nur, 2014: 42) 

 
 Di tengah acara perhelatan, Tuan Beransyah melancarkan rencana 

kampanyenya. Secara tersirat dia meminta para tamu yang hadir untuk 

memilihnya dalam pemilihan umum nantinya. Dia juga memberikan bingkisan 

dan uang kepada para tamu atau yang lebih dikenal dengan istilah money politic. 

 Apa yang dilakukan oleh Tuan Beransyah bertentangan dengan ketentuan 

tentang kampanye yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 08 tahun 2015 

pasal 67 ayat satu yang berbunyi ‘kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 

65 ayat 1 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta 

pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.’ 

Selain melakukan kampanye gelap, Tuan Beransyah juga melakukan 

penyimpangan terhadap norma hukum dalam usahanya memenangkan pemilihan 

umum Wali Kota Lamlhok yang akan dilaksanakan. Ia memberi bingkisan 

maupun uang kepada sejumlah juru warta untuk menuliskan berita baik mengenai 

dirinya. Berita-berita tersebut dipergunakan Tuan Beransyah sebagai media untuk 

memperkenalkan namanya kepada khalayak luas sekaligus menjadikan citranya 

semakin baik.  

“Saya menawarkan untuk menuliskan program kerja saya. Saya 
lebih memercayai Warta daripada yang lainnya.” 
“Tentu saja, Tuan. Saya tersanjung,” ucapku tak berdaya. 
“Baiklah. Sampai nanti !” (Nur, 2014: 80) 
 

Dialog di atas merupakan percakapan antara Tuan Beransyah dan Fais. 

Tuan Beransyah menawarkan Fais untuk menuliskan program-progam kerjanya di 

koran tempat Fais bekerja. Ia memilih program kerjanya dimuat di Warta karena 

menilai Fais dan korannya lebih baik daripada koran-koran yang lain. dengan 
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dimuatnya berita baik tentang dia di koran Warta akan membuat citranya menjadi 

lebih baik lagi. 

 

3.2.3 Penyimpangan Norma Kesopanan 

Seiring berjalannya waktu, norma-norma kesopanan masyarakat Nanggro 

Aceh Darussalam yang berlandaskan pada nilai Agama Islam yang menjadi 

pedoman dalam bertindak dan berperilaku mulai memudar. Terjadi banyak 

penyimpangan yang dilakukan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam dalam 

kehidupan sehari-harinya. Penyimpangan tersebut melingkupi hal-hal kecil seperti 

misalnya mengenai tata busana. 

“Dia tidak segera memungut dan mengenakan kerudung, 
sebagaimana kelaziman perempuan manakala berhadapan 
dengan lelaki yang bukan sanak saudara. Sama sekali dia tidak 
berbuat begitu dan terkesan merasa tidak perlu. Malahan, 
dengan tetap berdiri di mulut pintu, dia seperti sengaja 
memamerkan rambut panjangnya yang basah.” (Nur, 2014: 02)  

 
 Masyarakat Nanggro Aceh Darussalam memiliki norma kesopanan yng 

berlandaskan Agama Islam. Norma kesopanan tersebut menjadi pedoman masyarakat 

dalam perilaku mereka sehari-hari semisal mengenai tata busana. Masyarakat Aceh 

memiliki keyakinan bahwa pakaian yang sopan merupakan pakaian yang menutup aurat 

khususnya bagi kaum perempuan. Kaum perempuan Aceh diwajibkan untuk mengenakan 

pakaian yang menutup seluruh tubuh termasuk kerudung. Akan tetapi, dari petikan di 

atas diketahui jika perilaku masyarakat Nanggro Aceh Darussalam sudah mulai 

berubah. Budaya menutup aurat yang dianjurkan Agama Islam kini perlahan 

mulai ditinggalkan. Tidak sedikit kaum perempuan yang tidak menggunakan 

kerudung dan memamerkan rambutya kepada orang yang bukan mukhrimnya. Hal 
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tersebut sangat bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku pada 

masyarakat Aceh. Bukan hanya kerudung, bahkan beberapa orang perempuan 

khususnya perempuan yang masih berusia muda mengenakan pakaian minim yang 

memperlihatkan auratnya. 

“Aku hampir tidak mengenalinya dan hampir mengira 
benar-benar salah orang. Penampilannya sangat berbeda. Dia 
tidak mengenakan tutup kepala, tidak pula baju lengan panjang, 
sebagaimana yang biasa aku lihat saat dulu kami bertemu. Dia 
mengenakan kaus pas dan celana jin pendek sehingga 
tampaklah bagian  paha di atas lututnya.” (Nur, 2014: 303). 

 
 Meskipun pemerintah Nanggro Aceh Darussalam memberlakukan 

peraturan mengenai tata busana yang mengharuskan perempuan Aceh 

mengenakan pakaian yang menutupi semua auratnya sebagaimana anjuran agama, 

namun masih saja terdapat penyimpangan.  

“Mereka tidak berani menentang anjuran agama secara 
terang-terangan selain berusaha menyesuaikan penampilan 
sepantasnya, paling tidak pakaian yang dikenakan itu menutupi 
anggota badan sebagaimana mesti, sekalipun celana dan kemeja 
ketat tetap menyimpang dari aturan.” (Nur, 2014: 22) 

 
 Para perempuan Aceh khususnya yang masih berusia muda mensiasati 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh tentang tata busana dengan 

menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Pakaian 

tersebut bertentangan dengan norma kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat 

Aceh. 

 

3.2.4 Penyimpangan Norma Kesusilaan 

 Sebagaimana norma-norma yang lain, norma kesusilaan masyarakat Aceh 

pada novel Burung Terbang di Kelam Malam turut pula mengalami 
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penyimpangan dalam perilaku sehari-hari. Penyimpangan-penyimpangan tersebut 

terlihat pada peristiwa yang dialami oleh tokoh Fais. Salah satu bentuk 

penyimpangan terhadap norma kesusilaan tersebut ialah perilaku tokoh Haliza 

yang mempersilakan Fais masuk ke dalam rumahnya ketika mereka bertemu. 

Padahal di dalam rumah tersebut tidak terdapat seorang pun kecuali mereka 

berdua. Hal ini sangat bertentangan dengan norma masyrakat Aceh yang melarang 

menerima tamu lawan jenis kelamin apabila tidak ada orang lain di dalam rumah 

tersebut.   

“Haliza menyilakan aku duduk di kursi ruang tamu, 
sementara dia sendiri memilih kursi lain yang masih berada satu 
ruangan sehingga kami tidak perlu terlalu berhadap-hadapan. 
Aku paham, kalau kami terlalu sering bertatap mukasaat 
berbicara, pasti kesannya sangat kaku dan mengganggu sekali, 
apalagi dia seorang perempuan cantik yang sedang sendirian di 
rumah.” (Nur, 2014: 51) 

 
Petikan di atas merupakan peristiwa ketika Fais menemui Haliza di 

rumahnya. Mereka duduk di ruang tamu meskipun pada saat itu tidak ada orang 

lain di dalam rumah Haliza. Meski mereka tidak duduk berhadapan, namun hal itu 

telah menyimpang dari norma masyarakat Nanggro Aceh Darussalam mengenai 

adab bertamu.  

 Penyimpangan-penyimpangan norma adab bertamu tidak hanya dilakukan 

oleh Haliza. Hampir semua istri simpanan Tuan Beransyah yang ditemui Fais 

mempersilahkan ia masuk ke dalam rumah meski tengah tinggal sendiri seperti 

yang dilakukan Aida. 

Melemahnya kontrol sosial yang terjadi di masyarakat terhadap hal-hal 

yang terjadi di sekitarnya juga menyebabkan pelanggaran berat terhadap norma 

kesusilaan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Hal tersebut terlihat pada 
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peristiwa yang terjadi antara Fais dengan Salah Seorang istri simpanan Tuan 

Beransyah yang bernama Laila. 

“Setelah bercerita, dia tidak segera beranjak. Dia malah ikut 
tidur-tiduran di sebelahku. Tanpa bisa kutolak, akhirnya kami 
pun melakukan apa yang sudah seharusnya terjadi. 
Sebagaimana minum dan makan, begitulah pentingnya 
memenuhi kebutuhan badan, tidak lebih dan tidak kurang. Aku 
pun tidak tahu lagi mana yang benar di muka bumi ini.’     
(Nur, 2014: 268) 

 
 Petikan di atas merupakan peristiwa ketika Fais pergi mengunjungi Laila. 

Ia tinggal selama beberapa hari di rumah Laila dan di sela-sela waktu tersebut 

mereka melakukan hubungan intim atau persetubuhan di luar pernikahan. 

Hubungan intim atau persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan Fais tidak 

hanya dengan Laila, namun juga dengan beberapa istri simpanan Tuan Beransyah 

lainnya yang ditemui Fais. Fais beberapa kali melakukan hubungan terlarang itu 

dengan Aida serta Rohana atau Nana. Apa yang dilakukan oleh Fais dan istri-istri 

simpanan Tuan Beransyah termasuk ke dalam pelanggaran berat terhadap norma 

kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Namun, 

karena lemahnya pengawasan yang ada dan keacuhan masyarakat membuat 

penyimpangan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum. 

 Hubungan intim di luar pernikahan atau sering disebut seks bebas tidak 

hanya terjadi di kalangan orang-orang dewasa. Seks bebas juga terjadi pada 

kalangan remaja terutama yang masih menempuh pendidikan di SMA. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini. 

“Lantas ? Apakah hubungan kalian sudah terlalu jauh ?” 
tanyaku hati-hati. Entah dia mengerti maksudkuatau tidak. 
“Ya, begitulah,” jawabnya. 
“Kamu hamil ?” 
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“Apa ? Hamil ?” dia malah balik bertanya. “Tidak. Aku tidak 
hamil. Kenapa Abang berpikir demikian ?” 
“Tadi kupikir sudah sejauh itu….” 
“Iya,” katanya menunduk malu. “Tapi, tidak sampai hamil.”  
(Nur, 2014: 217) 
 

 Diana yang masih menempuh pendidikan di SMA berkata kepada Fais 

bahwa dia telah melakukan seks bebas dengan kekasihnya. Hal ini menandakan 

bahwa seks bebas juga terjadi pada remaja. Kemajuan teknologi dan kebebasan 

yang dimiliki remaja karena orang tua yang terlalu fokus pada pekerjaan 

menyebabkan pergeseran nilai sosial di Nanggro Aceh Darussalam. Budaya seks 

bebas tentu sangat sangat bertentangan dengan nilai sosial masyarakat Nanggro 

Aceh Darussalam yang berlandaskan pada ajaran Agama Islam. 

“Kukira Abang paham bila aku tidak menjawabnya. Zaman 
sekarang ini sulit sekali ada pasangan yang bertemu tanpa 
melakukan apa pun. Bukankah itu aneh kalau Cuma duduk-
duduk melamun ?” (Nur, 2014: 248) 

 
 Pola pergaulan remaja di masa kini telah jauh berubah daripada pola 

pergaulan remaja dulu. Dulu para remaja yang tengah menjalin asmara hanya 

sekedar pergi bersama untuk berbincang. Namun, kini hal tersebut justru dianggap 

aneh oleh para remaja. Perubahan pola pergaulan tersebut menyebabkan 

penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai sosial banyak terjadi. Perilaku seks 

bebas semakin menjadi hal biasa bagi kalangan remaja. Keperawanan bukan lagi 

sebuah harta berharga yang harus dijaga. Para remaja putri kini dapat dengan 

mudah memberikan keperawanannya. Mereka menilai keperawanan sebagai 

kepemilikan sendiri sehingga mereka bebas melakukan apa pun dengan hal itu. 

Mereka tidak lagi memperdulikan anggapan masyarakat dan norma yang berlaku 

di lingkungan tempat mereka berada.  
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3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Norma 

 Penyimpangan-penyimpangan norma pada masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam terjadi karena disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain faktor materi (uang), seks, serta faktor sikap individualis yang 

dimiliki oleh masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Hal tersebut terlihat dari 

alasan atau latar belakang yang mendasari para tokoh dalam novel Burung 

Terbang di Kelam Malam melakukan penyimpangan norma. 

 

3.3.1 Materi (Uang) 

 Materi (uang) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan norma dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam. Hal 

tersebut terlihat dari perilaku para ahli agama yang mendukung Tuan Beransyah 

dalam pemilihan Wali Kota Lamlhok. Mereka membenarkan kampanye gelap 

yang dilakukan oleh Tuan Beransyah serta membantu membujuk masyarakat 

untuk memilih Tuan Beransyah didasari oleh keinginan untuk mendapatkan 

pemberian bingkisan berupa materi. 

 Materi juga menjadi dasar dari perbuatan menyimpang dari norma yang 

berlaku pada masyarakat Nanggro Aceh Darussalam yang dilakukan oleh Tuan 

Beransyah. Tuan Beransyah menyalahgunakan materi yang dimiliki untuk 

memperoleh segala yang diinginkannya. Dia melakukan penyimpangan norma 

hukum dengan memberikan materi kepada masyarakat agar dapat memenangkan 

pemilihan Wali Kota Lamlhok. Tuan Beransyah juga memanfaatkan materi yang 

dimiliki demi mendapatkan perempuan-perempuan yang diinginkannya. Hampir 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYIMPANGAN NORMA MASYARAKAT UBAIDILLAH



64 
 

 
 

semua pernikahan yang dilakukan oleh Tuan Beransyah berawal dari bantuan 

materi kepada para perempuan disukainya. Perasaan hutang budi para perempuan 

tersebut dipergunakan Tuan Beransyah untuk menjadikan mereka sebagai istri 

simpanan. 

 

3.3.2 Seks 

Kegemaran Tuan Beransyah menikah dengan banyak perempuan 

didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kepuasan seks. Dengan jumlah 

istri simpanan yang mencapai hingga belasan, telah terlihat bahwa apa yang 

dilakukan oleh Tuan Beransyah tersebut bertentangan dengan norma agama yang 

berlaku pada masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Perilaku Tuan Beransyah 

melanggar norma agama yang telah menetapkan bahwa seorang laki-laki berhak 

memiliki istri paling banyak empat orang selama dia dapat berlaku adil kepada 

masing-masing istrinya. 

Pemenuhan kepuasan jasmaniah (seks) juga menjadi alasan utama 

penyimpangan yang dilakukan oleh para istri simpanan Tuan Beransyah. Hal 

tersebut terlihat pada petikan di bawah ini. 

“Kamu ini macam mana, sih ? Aku ini sudah tiga puluh 
delapan tahun. Apa kamu tidak melihat kerut halus di wajahku ? 
Lima belas tahun sudah aku terpenjara dalam cinta pedagang 
telur itu -eh, maksudku pedagang emping- apalagi yang 
kupunya sekarang ini dari sisa kecantikanku ? Lagi pula, aku 
sudah terbiasa hidup sepi dan disia-siakan. Rasanya aku hidup 
di dunia ini hanya untuk memenuhi kebutuhan telur pedagang 
buduk itu !” 

“ Sepertinya, Kakak masih mengharapkannya.” 
“Habis aku mau macam mana lagi ? Membunuhnya ? Aku 

juga butuh kehangatan dan uangnya. Aku butuh telur-nya 
meskipun kadang-kadang aku berpikir dia itu telur busuk. 
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Memang perempuan mana yang tidak butuh telur ? Kau paham 
maksudku, bukan ?” (Nur, 2014: 15) 

 
 Sedikitnya jumlah pertemuan dengan Tuan Beransyah menyebabkan para 

istri simpanan Tuan Beransyah jarang mendapatkan nafkah batin (seks). Hasrat 

terpendam mereka akan kehangatan hubungan intim antara sepasang suami istri 

menjadi tidak bisa tersalurkan. Petikan di atas menggambarkan perasaan yang 

dirasakan oleh para istri Tuan Beransyah.  Mereka merasakan kesepian dalam 

hidupnya. Hal tersebut menjadikan mereka rela melakukan penyimpangan 

terhadap norma yang berlaku dengan melakukan hubungan badan dengan tokoh 

Fais demi memperoleh kepuasan batin (seks).  

 

3.3.3 Sikap Individualis Masyarakat 

Keacuhan masyarakat yang notabene sebagai pengawas utama terjaganya 

norma yang berlaku menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan 

norma. Sedikitnya interaksi antar masyarakat karena berubahnya pola pikir 

menjadi individualis menyebabkan melemahnya kontrol sosial di dalam 

masyarakat itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai sosial baik 

hal-hal kecil hingga hal besar dengan mudah dapat terjadi. Sikap individualis 

terlihat dari perilaku para tokoh dalam novel dan lingkungannya terutama tokoh 

Fais  

“Jujur saja, aku sendiri tidak terlalu mengenal orang-orang 
yang ada di lingkungan tempat aku tinggal selain yang sering 
berjumpa dan menegurku di jalan. Selebihnya, aku hanya kenal 
wajah tanpa kuketahui nama-nama mereka.” (Nur, 2014: 104) 

 
 Tokoh Fais tidak mengenal masyarakat yang ada di lingkungannya berada. 

Ia hanya mengetahui beberapa orang yang sering berjumpa dan bertegur sapa di 
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jalan dengannya. Selebihnya dia hanya tahu wajah-wajah tetangganya tanpa 

mengetahui nama mereka. Sifat individualis yang dimiliki Fais membuat dia 

jarang bergaul dengan para tetangga sehingga interaksinya dengan masyarakat 

sangat jarang terjadi. Bergesernya sifat gotong royong menjadi sifat individualis 

tidak hanya dialami oleh tokoh Fais, namun juga masyarakat sekitarnya. 

“Sebuah rumah lainnya yang merupakan jiran terdekatku, 
seorang penarik becak mesin, istrinya bekerja di tempat 
penjahitan pakaian. Mereka memiliki seorang putri yang 
senantiasa dibawa serta ibunya  ketika bekerja. rumah hanyalah 
tempat berteduh waktu malam. Untuk sementara ini, sama 
halnya denganku. Aku jarang melihatnya karena mereka 
memang sering meninggalkan rumah, sedangkan malam hari 
kami tidak pernah saling berkunjung. Selain tidak ingin 
mengusik, tidak ada suatu alasan pun untuk datang bertamu.” 
(Nur, 2014: 210) 

 
 Petikan di atas merupakan pemaparan Fais mengenai keadaan sosial di 

lingkungan sekitarnya. Kesibukan sepanjang hari di dunia luar menjadikan rumah 

hanya sekedar tempat untuk beristirahat. Tidak ada lagi interaksi yang terjalin 

kecuali sekedar tegur sapa. Tuntutan pekerjaan yang menghabiskan tenaga dan 

pikiran membuat mereka hanya ingin menggunakan waktu ketika di rumah untuk 

beristirahat. Hal itu tidak hanya dialami Fais dan tetangganya yang bekerja 

sebagai penarik becak mesin, namun masyarakat lainnya baik yang pedagang, 

pegawai kantoran, serta pegawai pemerintah pun turut memiliki pola pikir yang 

sama.  

“Tidak. Mereka percaya bahwa kejadian lima hari lalu 
hanyalah salah paham. Aku telah menjelaskan kepada mereka 
dan mereka tidak curiga. Memang mereka tidak mau tahu 
dengan urusan ini,” (Nur, 2014: 270) 

 
 Kesibukan di dunia luar menjadikan masyarakat memiliki pola pikir 

individualistis. Mereka tidak lagi begitu memperdulikan hal yang terjadi pada 
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orang yang lain selama tidak berkaitan dengannya. Mereka hanya memikirkan 

hal-hal yang terjadi kepada diri mereka sendiri. 

 

3.4 Akibat Terjadinya Penyimpangan Norma 

 Penyimpangan norma yang terjadi pada masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam memiliki akibat 

terhadap keadaan sosial masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Sedikitnya 

terdapat dua akibat utama yang disebabkan oleh terjadinya penyimpangan norma. 

Akibat tersebut antara lain memudarnya nilai tradisional serta berubahnya 

karakter masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. 

 

3.4.1 Memudarnya Nilai Tradisional Masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam 

 Masyarakat Nanggro Aceh Darussalam selama ini identik dengan 

masyarakat yang memegang teguh nilai Agama Islam. Bahkan, masyarakat 

Nanggro Aceh Darussalam merupakan satu-satunya masyarakat yang turut 

menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di daerahnya. Akan tetapi, 

pola perilaku masyarakatnya kini tidak lagi berlandaskan pada nilai Agama Islam. 

Para perempuan mulai menunjukkan lekuk tubuhnya di depan umum. Pergaulan 

bebas seperti seks di luar pernikahan semakin menjangkiti masyarakat terutama 

para remaja serta masyarakat yang berpola pikir individualis dan lain sebagainya 

yang tidak sesuai dengan nilai Agama Islam menandakan perubahan nilai dalam 

masyarakat Nanggro Aceh  Darussalam.  
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 Hal-hal tersebut mencerminkan keadaan nilai-nilai tradisional yang 

semakin memudar dalam masyarakat. Kearifan lokal yang menjadi identitas atau 

jati diri masyarakat kini perlahan mulai ditinggalkan. Kebanggaan terhadap 

budaya lokal mulai terkikis dalam diri masyarakat terutama generasi muda. 

Masyarakat tidak lagi sadar jika kebudayaan yang dimilikinya bernilai tinggi. 

Budaya lokal yang mengandung nilai-nilai filosofis semestinya dikembangkan 

agar terus bertahan dan dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya.  

 Selain itu, kegagalan lembaga pendidikan juga turut mempengaruhi 

memudarnya nilai-nilai tradisional di masyarakat. Bergesernya fungsi sekolah 

sebagai salah satu lembaga pendidikan dari awalnya sebagai sarana proses belajar 

mengajar menjadi tempat untuk mencari lembar ijzah demi masa depan yang baik 

menjadikan kegagalan pewarisan nilai-nilai tradisional kepada generasi baru.  

 

3.4.2 Perubahan karakter Agamis Menjadi karakter Hedonisme  

 Kuatnya nilai agama Islam yang dipegang turut mempengaruhi karakter 

masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Norma yang berlandaskan agama Islam 

mengatur pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam. Hal tersebut menjadikan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam 

memiliki karaker agamis hingga dikenal dengan julukan sebagai ‘Serambi 

Mekkah’. Namun, di masa kini karakter masyarakat Nanggro Aceh Darussalam 

mengalami perubahan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi menjadikan 

karaker mereka berubah menjadi karakter hedonisme. Masyarakat kini lebih 

memprioritaskan terpenuhinya kepuasaan jasmaniahnya seperti materi, seks dan 
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lain sebagainya hingga tidak memperdulikan nilai-nilai agamis. Hal tersebut 

terlihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh para tokoh dalam novel Burung 

Terbang di Kelam Malam.  

“Setelah bercerita, dia tidak segera beranjak. Dia malah ikut 
tidur-tiduran di sebelahku. Tanpa bisa kutolak, akhirnya kami 
pun melakukan apa yang sudah seharusnya terjadi. 
Sebagaimana minum dan makan, begitulah pentingnya 
memenuhi kebutuhan badan, tidak lebih dan tidak kurang. Aku 
pun tidak tahu lagi mana yang benar di muka bumi ini.”     
(Nur, 2014: 268) 

 
 Kutipan di atas merupakan dialog Fais ketika berkunjung ke rumah Laila. 

Dalam kunjungan tersebut Fais melakukan hubungan intim di luar pernikahan 

bersama Laila. Kebutuhan akan seks dan keacuhan masyarakat menjadikan Fais 

dan Laila mampu melakukan penyimpangan norma. Mereka menganggap 

kebutuhan seks sebagai kebutuhan primer sama dengan kebutuhan akan makan 

dan minum. Dalam memenuhi kebutuhan seksnya, mereka tidak lagi 

memperdulikan norma yang berlaku. Mereka hanya fokus pada bagaimana cara 

memenuhi kebutuhan seksnya. Hal tersebut menandakan bahwa karakter yang 

dimiliki Fais dan Laila telah berubah dari karakter agamis menjadi karakter 

hedonis yang menganggap bahwa kehidupan terbaik hanyalah memenuhi 

kepuasan jasmaniahnya termasuk seks.  

 Selain tokoh Fais dan Laila, penyimpangan yang dilakukan oleh Tuan 

Beransyah juga menandakan bahwa telah terjadi perubahan karakter agamis 

menjadi karakter hedonis. Kegemaran Tuan Beransyah menikah dengan banyak 

perempuan demi mengejar kepuasan seks telah menyimpang dari norma yang 

berlaku pada masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Jumlah istri simpanan Tuan 

Beransyah yang mencapai belasan orang telah menyimpang dari batasan hak 
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seorang laki-laki yang hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri. 

Kepemilikan materi oleh Tuan Beransyah menjadi salah satu faktor 

penyimpangan yang dia lakukan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Novel Burung Terbang di Kelam Malam merupakan potret kehidupan 

sosial masyarakat Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2007 hingga 2008. 

Setelah menganalisis novel Burung Terbang di Kelam Malam terlihat bahwa ada 

cukup banyak penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam. Hal tersebut ditunjukkan oleh perilaku para tokoh yang terdapat 

dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam.  

Penyimpangan norma agama terlihat pada perilaku masyarakat yang tidak 

menjalankan printah agama seperti ibadah Sholah. Sedangkan penyimpangan 

norma hukum terlihat pada perilaku Tuan Beransyah yang melakukan kampanye 

gelap dalam usahanya memenangkan pemilihan umum Wali Kota Lamlhok yang 

bertentangan dengan tata aturan berlaku. 

Penyimpangan norma kesopanan terlihat dari perilaku masyarakat dalam 

hal tata busana. Banyak perempuan yang tidak menggunakan busana tertutup 

seperti yang dianjurkan oleh agama islam yang menjadi landasan norma 

masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara penyimpangan norma 

kesusilaan terlihat dari perilaku istri simpanan Tuan Bransyah yang menjamu Fais 

di dalam rumah ketika sendirian. Hal tersebut juga bertentangan dengan adab 

bertamu dalam agama islam. Selain itu, hubungan intim di luar pernikahan yang 

dilakukan tokoh Fais dengan beberapa perempuan merupakan penyimpangan 

berat pada norma kesusilaan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. 
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Sejauh penelusuran peneliti diketahui bahwa terdapat tiga faktor utama 

terjadinya penyimpangan terhadap norma yang berlaku pada masyarakat Aceh 

yang dilakukan oleh para tokoh. Faktor pertama merupakan materi (uang) yang 

terlihat pada peristiwa kerelaan para istri simpanan Tuan Beransyah terhadap 

perlakuan Tuan Beransyah dikarenakan ketakutan kehilangan materi (harta) 

pemberian Tuan Beransyah. Selain itu, perilaku para Ahli Agama yang 

mendukung Tuan Beransyah dalam pemilihan umum demi memperoleh bingkisan 

pemberian Tuan Beransyah menjadi bukti lain penyimpangan terhadap norma 

karena disebabkan oleh materi. 

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap 

norma masyarakat Aceh yang dilakukan oleh para tokoh adalah seks. Hampir 

seluruh penyimpangan yang terjadi dalam novel bersumber pada hasrat para tokoh 

untuk memenuhi kepuasan akan seks. Hal itu terlihat pada penyimpangan yang 

dilakukan Tuan Beransyah dalam pemilihan umum Wali Kota Lamlhok. Dengan 

menjadi seorang Wali Kota, Tuan Beransyah berhasrat menambah harta kekayaan 

yang dapat digunakan  untuk menjerat perempuan-perempuan yang 

dikehendakinya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh Fais dan para istri simpanan 

Tuan Beransyah. Kebutuhan akan pemuasan hasrat seksual menjadikan mereka 

melakukan hubungan intim di luar pernikahan yang sangat bertentangan dengan 

norma yang ada di masyarakat. 

Sementara faktor ketiga adalah sikap individualis masyarakat Nanggro 

Aceh Darussalam. Sedikitnya interaksi antar masyarakat karena berubahnya pola 

pikir menjadi individualis menyebabkan melemahnya kontrol sosial di dalam 
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masyarakat itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai sosial baik 

hal-hal kecil hingga hal besar dengan mudah dapat terjadi. 

Akibat yang ditimbulkan dari adanya penyimpangan norma tersebut ialah 

nilai dan norma tradisional masyarakat Aceh kini perlahan mulai memudar. Hal 

tersebut dapat menyebabkan perubahan karakter pada masyarakat Nanggro Aceh 

Darussalam. Karakter agamis yang dimiliki masyarakat Aceh perlahan mulai 

tergantikan oleh karakter hedonis yang beranggapan bahwa kehidupan terbaik 

adalah kehidupan yang mengandung sebanyak mungkin kepuasan dan sesedikit 

mungkin rasa sakit. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh makna bahwa ada perubahan 

yang terjadi di dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh kini telah 

berbeda dengan penilaian masyarakat di luar Aceh tentang kondisi sosial 

masyarakat Aceh. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal oleh masyarakat 

umum sebagai daerah dengan masyarakat yang berlandaskan Agama Islam. 

Namun, tanpa disadari kini di dalamnya terjadi banyak penyimpangan norma yang 

berlaku pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.
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