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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran nilai tradisi Tionghoa. 

Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan (1) mengetahui struktur dan gambaran 

realitas novela Nonton Capgome dan Zonder Lentera karya Kwee Tek Hoay, (2) memahami 

pergeseran nilai tradisi Tionghoa dalam cerita Nonton Capgome dan Zonder Lentera. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan 

pada wilayah analisis isi (content analysis). Artinya, penelitian  ini menitikberatkan 

pada objektivitas dan realitas, kemudian melakukan klasifikasi pada teks agar dapat 

mengetahui sosio budaya yang mengambarkan kehidupan masyarakat Tionghoa 

melalui metode dan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra, bersama dengan teori realisme Georg Lukacs yang memberikan gambaran 

tradisi dengan tujuan praktis tertentu dan ditampilkan kembali, sehingga memiliki 

kedekatan dengan keadaan masyarakat.   

Hasil penelitian menunjukan (1) struktur dan gambaran realitas pada novela  

Nonton Capgome dan Zonder Lentera yakni, (a) tokoh dan penokohan, tema, latar, 

plot dan sudut pandang yang menggambarkan tradisi masyarakat Tionghoa, (b) 

gambaran realitas yang terjadi di lingkungan Indo-Tionghoa pada tahun 1930, (2) 

pergeseran nilai tradisi Tionghoa yang diyakini oleh kedua tokoh pada novela Nonton 

Capgome dan Zonder Lentera yang memiliki acuan pelaksanaan kebiasaan dalam 

prilaku masyarakat Tionghoa sehingga menciptakan suatu hubungan antara kejadian 

dan peristiwa dengan kehidupan nyata masyarakat sebagai fakta sosial atau sumber-

sumber pengalaman yang terjadi. Penelitian ini memiliki hasil sebuah konsep dari 

pergeseran nilai tradisi Tionghoa adalah: pertama, cara berpikir dan sistem 

kepercayaan masyarakat Tionghoa. Kedua, modernisasi kebudayaan Tionghoa. 

Ketiga, tradisi Tionghoa. Keempat, status sosial masyarakat Tionghoa. Keempat 

konsep tersebut tergambar dalam relasi keluarga Tionghoa antara anak muda dengan 

orang tua, dan antara menantu dengan mertua sehingga terjadi pertentang sikap baik 

dan buruk. Dianggap memiliki sikap baik ketika tradisi Tionghoa diterapkan dalam 

kehidupan dan dianggap memiliki sikap buruk ketika tradisi Tionghoa tidak 

diterapkan dalam kehidupan dan lebih menerapkan tradisi modern, itu terjadi pada 

golongan anak muda dan menantu pada keluarga Tionghoa pada masa 1930. Segala 

aktivitas dan peristiwa di dalam teks yang merujuk pada kehidupan sehari-hari dan 

diambil dari pergeseran nilai tradisi Tionghoa pada karya Nonton Capgome dan 

Zonder Lentera.  
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