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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 
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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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