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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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