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Kata kunci : tokoh, kepribadian,  sistem  budaya, sistem sosial. 
 
 Tokoh merupakan unsur dari novel yang paling penting. Cerita suatu novel 
dapat hidup karena adanya konflik antartokoh serta akibat dari tindakan-tindakan 
yang dilakukan tokoh. Setiap tokoh memiliki kepribadian sendiri, sehingga 
tindakan yang muncul akan berdasar pada kepribadian masing-masing tokoh. 
Dalam novel Bila Malam Bertambah Malam, kepribadian setiap tokoh 
dimunculkan dengan kuat, sehingga ketika tokoh-tokoh tersebut berinteraksi 
memunculkan hubungan sosial yang saling dipengaruhi oleh sistem budaya dan 
sistem sosial  yang melingkupi mereka. 
 
 Dengan demikian masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimanakah sistem kepribadian setiap tokoh dan tindakan mereka dalam novel 
Bila Malam Bertambah Malam, (2) sistem budaya apakah yang melingkupi 
kepribadian serta tindakan tokoh-tokoh tersebut, dan (3) sistem sosial yang 
bagaimanakah yang mempengaruhi mereka? Berkaitan dengan masalah tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kepribadian dan tindakan tokoh-tokoh 
dalam novel Bila Malam Bertambah Malam untuk kemudian dianalisis aspek 
sosialnya yang berupa sistem budaya dan sistem sosialnya. 
 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan objektif dan sosiologis, sedangkan pendekatan metodologis yang 
digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah 
novel Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Pengumpulan datanya 
dilakukan dengan  metode kerja pustaka kasuistik, yaitu penggunaan pustaka yang 
berdasar pada bentuk pragmatiknya dan analisis data dilakukan secara 
metodologis, artinya data dianalisis secara runtut sesuai dengan aturan 
penganalisisan data. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal, 
yaitu disajikan secara informatif dan jelas. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dalam novel ini 
dibagi menjadi dua kepribadian utama, yaitu kepribadian angkuh, keras hati, 
menonjolkan kebangsawanan, nyinyir dan tidak sabaran yang diwakili oleh Gusti 
Biang, serta kepribadian sabar, rendah hati, memandang manusia sederajat dan 
tidak terlalu mementingkan kebangsawanan yang diwakili oleh Wayan, Ngurah 
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dan Nyoman. Dua sistem kepribadian inilah yang akhirnya memicu konflik dalam 
interaksi sosialnya. Sistem budaya yang membuat mereka berpribadi dan 
bertindak adalah keterbatasan hidup manusia (lambang konstitusi), penemuan jati 
diri (lambang kognisi), kepatuhan terhadap alat (lambang evaluasi) dan rasa 
sayang, benci, hormat serta kecewa (lambang ekspresi). Sedangkan pada sistem 
sosial, banyak ditemukan peranan yang gagal dari status yang tokoh-tokoh 
tersebut miliki, seperti kegagalan Gusti Biang sebagai seorang yang dicintai dan 
mencintai Wayan, kegagalan Ngurah sebagai anak yang baik bagi ibu dan 
bapaknya, serta kegagalan Nyomann sebagai seorang pelayan sekaligus kekasih 
Ngurah. Namun dengan adanya keinginan para tokoh untuk memperbaiki diri, 
menunjukkan bahwa mereka ingin berperan sesuai dengan status yang mereka 
miliki. 
 Berangkat dari temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar 
dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek sosial lainnya dari novel 
ini, mengingat dalam penelitian ini baru menyentuh aspek sosial yang berupa 
sistem budaya dan sistem sosial saja. Dengan demikian diharapkan penelitian 
lebih lanjut tentang aspek sosial lainnya pada novel ini dapat menambah khasanah 
ilmu sastra dan bahasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Sejak terbitnya novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar pada 

tahun 1921, maka mulailah masa baru kesusastraan Indonesia (Soemardjo : 

1982). Kesusastraan yang muncul pada tahun 1921 ini kemudian disebut 

sebagai Kesusastraan Indonesia Modern. Tradisi bersastra lama pun mulai 

ditinggalkan. Bentuknya bukan lagi pantun, hikayat maupun syair, namun 

puisi dan novel yang terlepas dari aturan-aturan mengikat. Tokohnya bukan 

lagi dari kalangan istana atau keturunan dewa, melainkan orang biasa. 

Ceritanya bukan lagi bersifat khayal, melainkan hal-hal yang mungkin terjadi 

dalam kenyataan (Soemardjo : 1982). 

  Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang banyak 

mengalami perkembangan pesat sejak saat itu. Tema-tema pokok yang 

muncul pun semakin beragam, terutama yang menyangkut masalah sosial 

kemasyarakatan, seperti soal cinta kasih, pengabdian, kemiskinan dan lain-

lain. Walaupun novel termasuk karya imajinatif yang merupakan hasil rekaan 

pengarang, namun kadang-kadang gambaran kehidupan yang ada di 

dalamnya dapat dicari dalam realita kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan 

oleh Sumardjo (1982 : 30) dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa 

sastra adalah kenyataan sosial yang mengalami proses pengolahan yang 
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dilakukan oleh pengarang. Tokoh-tokoh dalam novel merupakan faktor 

penting yang memunculkan konflik dan akhirnya mengalirkan cerita. 

  Terdapat persamaan fungsional antara sastra dan sosiologi. Keduanya 

sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu 

maupun sosial. Keduanya juga memanfaatkan landasan yang sama, yaitu 

menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan utama penelaahan. Itulah 

sebabnya, pendekatan sosiologi dianggap penting penggunaannya dalam 

kajian dan kritik sastra. Dalam kerangka ini, sosiologi dapat diberlakukan 

sebagai alat analisis dan sastra sebagai obyek yang akan dianalisis. Tentu saja 

dalam melakukan penelitian terhadap karya sastra (= tokoh-tokoh dalam 

novel), penulis menggunakan kerangka acuan manusia dalam kehidupan 

nyata (Junus : 1986). 

  Dengan demikian karya sastra dapat diteliti sebagai suatu yang berdiri 

sendiri, yang otonom, yang memiliki dunianya sendiri. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan Teeuw,“… karya sastra atau karya seni pada umumnya 

merupakan keseluruhan yang bulat, yang berdiri sendiri, yang otonom dan 

yang boleh dan harus kita pahami dan tafsirkan pada sendirinya…”.(Sastra 

dan Ilmu Sastra : 11).  Dalam kaitan ini Teeuw  (1980 : 50) memberikan 

kerangka pendekatan kritis terhadap karya sastra, yaitu : pendekatan 

ekspresif, yang menitik beratkan pada penulis ; pendekatan objektif, yang 

menitikberatkan pada otonomi karya ; pendekatan mimetik yang mengacu 

pada karya sastra sebagai tiruan semesta ; serta pendekatan pragmatik yang 

mengacu pada pembaca sebagai pengambil amanat. 
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  Berangkat dari hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin 

memanfaatkan pendekatan objektif dalam menelaah suatu karya sastra, 

dimana sosiologi digunakan sebagai alat analisa terhadap tingkah laku tokoh-

tokoh dalam berinteraksi dengan sesamanya. 

  Di Indonesia, Putu Wijaya merupakan salah satu pengarang yang 

produktif. Banyak karya telah dihasilkannya, baik yang berupa kumpulan 

cerpen, novel dan lakon, yang semuanya tidak kurang dari dua puluh judul. 

Hampir semua karyanya beraliran absurd artinya tidak menurut pada logika 

umum. Hanya 2 karyanya yang beraliran realis, yaitu novel Pabrik dan Bila 

Malam Bertambah Malam. Dari kedua novel tersebut novel Bila Malam 

Bertambah Malam merupakan novel yang berkonvensi realis sejati. Semua 

aturan realis ditaati, seperti alur dan pengaluran, tokoh dan penokohan dan 

sebagainya dikemas secara lurus dan rapi. Inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk mengkajinya. 

  Di samping itu, tema yang terdapat dalam  novel ini juga sangat 

menarik, kisah tentang cinta dan keangkuhan manusia dengan latar sosial Bali 

pada suatu masa tatkala terjadi pergeseran generasi. Kesetiaan untuk 

memelihara cinta berbenturan dengan tatanan sosial  yang membeda-bedakan 

manusia dalam kasta. Perbenturan antara nilai-nilai lama yang telah mulai 

renta dengan nilai-nilai baru yang akan mekar menimbulkan konflik tersendiri 

pada tokoh-tokohnya. 

  Perilaku, sebagai pencerminan kepribadian seseorang dari tokoh novel 

tersebutlah yang ingin penulis kaji dalam skripsi ini. Bagaimana sistem sosial 
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budaya yang ada mempengaruhi perilaku para tokoh dalam berinteraksi 

sosial, dan bagaimana sistem kepribadian mereka turut ambil bagian dalam 

berinteraksi dan berperilaku pada sesamanya merupakan kelebihan tersendiri 

dari novel ini yang  menarik untuk dibahas. 

 

1.2 Pembatasan Masalah  

  Dalam meneliti perilaku dan tindakan para tokoh dalam sebuah karya 

sastra yang dipengaruhi aspek sosialnya, maka penelitian tersebut perlu 

dibatasi hanya dalam aspek sosialnya saja, agar tidak terjebak pada psikologi 

tokoh tersebut. 

  Dengan alasan tersebut, pusat penelitian ini bukan pada aspek psikologi 

yang melatar belakangi perilaku dan tindakan tokoh, namun lebih kepada 

aspek sosial apa saja yang membuat tokoh berperilaku dan bertindak dalam 

berinteraksi dengan tokoh lainnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

  Karya sastra merupakan ciptaan pengarang, hasil dari sebuah kreativitas 

pengarang dalam mendokumentasikan pengalamannya pada sebuah karya 

yang mempunyai nilai seni dengan memanfaatkan faktor imajinasi. Oleh 

karena itu dalam melakukan penelitian terhadap suatu karya sastra, kita tidak 

bisa lepas dari seni dan kode budaya manusia. Berangkat dari hal tersebut, 

dalam penelitian ini kita menggunakan kerangka acuan manusia dalam 

kehidupan nyata. 
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  Walaupun karya sastra merupakan aktualisasi dan realisasi tertentu dari 

sistem dan kode budaya pengarangnya, namun dalam meneliti suatu karya 

sastra ia harus dipandang sebagai sesuatu yang otonom, yang mempunyai 

dunianya sendiri. Dengan demikian tokoh-tokoh dan masalah-masalah sosial 

yang terdapat di dalamnya adalah tokoh dan masyarakat yang terbentuk dari 

lingkungan sosialnya sendiri. 

  Untuk itu penelitian ini akan dipusatkan pada manusia, dalam hal ini 

tokoh-tokoh yang berada dalam novel Bila Malam Bertambah Malam karya 

Putu Wijaya. Karena tokoh merupakan orang  yang menggerakkan peristiwa 

sehingga peristiwa-peristiwa tersebut akan terjalin seiring dengan aksi dan 

tindakan tokoh. 

  Aksi dan tindakan tokoh (tingkah laku) sebagai pencerminan 

kepribadian seseorang, dibentuk oleh lingkungan sosialnya, yang terdiri dari 

sistem sosial dan budaya, maka penelaahan perilaku tokoh perlu dikaitkan 

dengan lingkungan sosialnya. Dengan mengaitkan keduanya maka akan 

diperoleh jawaban bahwa perilaku atau keadaan seperti yang dialami tokoh 

berhubungan secara koheren dengan latar sosialnya. 

  Berangkat dari hal tersebut, masalah yang ingin dikaji dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Tindakan dan perilaku tokoh-tokoh dalam novel Bila Malam Bertambah 

Malam karya Putu Wijaya. 

2. Sistem budaya apa yang mempengaruhi tindakan dan perilaku tokoh-

tokoh tersebut. 
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3. Sistem sosial apa yang melingkungi tokoh-tokoh tersebut dalam 

berinteraksi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Ada dua tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan penelitian. Menurut 

Hirstone (1986 : 31) tujuan tersebut adalah tujuan informatif dan tujuan 

persuasif. Penelitian yang bertujuan informatif biasanya menyajikan jawaban-

jawaban atau pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Sebaliknya 

penelitian yang  bertujuan persuasif biasanya mengajak pembaca untuk 

memiliki konsepsi yang sama dengan yang dipunyai oleh penulis penelitian 

terhadap masalah yang dihadapi. 

  Bertolak dari hal tersebut, tujuan informatif yang ingin disampaikan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Menguraikan perilaku dan tindakan tokoh-tokoh dan sistem sosial serta 

sistem budaya yang melingkungi tokoh tersebut. 

2. Memaparkan pengaruh aspek sosial yang berupa sistem budaya dan sosial 

terhadap perilaku tokoh dalam berinteraksi dengan sesamanya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Definisi kritik sastra menurut Hardjana (1985 : 11) adalah hasil usaha 

pembaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat 

pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. 

Usaha tersebut dilakukan guna memperoleh manfaat dari karya sastra yang 

diteliti. 
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  Dengan demikian penelitian sastra pada dasarnya dilakukan dengan dua 

cara, yaitu menjelaskan dan menafsirkan karya sastra yang dibicarakan serta 

memberikan penilaian terhadap karya sastra tersebut. Semua itu diharapkan 

dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sastra, pengarang, maupun 

karya sastra sendiri. 

  Dari pernyataan di atas maka manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya penelaahan perilaku dan tindakan tokoh-tokoh dalam 

novel Bila Malam Bertambah Malam diharapkan kita dapat bercermin 

pada karakter-karakter tersebut sehingga dapat hidup dengan lebih 

bermakna. 

2. Dengan mengetahui aspek sosial yang mempengaruhi perilaku dan 

tindakan tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman dan 

pelajaran yang berharga bagi kita dalam berkehidupan sosial. 

3. Dengan penelitian ini semoga menjadi pemicu bagi penelitian-penelitian 

lanjutan terhadap novel ini dari aspek-aspek yang lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Sosiologi Sastra 

  Secara garis besar teori sastra bergerak pada empat paradigma, yaitu 

penulis, pembaca, karya dan kenyataan atau semesta. Untuk memenuhi 

keempat paradigma tersebut berbagai teori muncul, salah satunya adalah 

sosiologi sastra. Menurut Damono (1978 : 2) sosiologi sastra merupakan 

pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi–segi 

kemasyarakatan. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa terdapat dua 

pendekatan dalam telaah sosiologis terhadap sastra yaitu pendekatan yang 

berdasar pada anggapan bahwa satra merupakan proses sosial ekonomi belaka 

dan pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. 

  Lebih jelasnya adalah pembagian yang dilakukan oleh Wellek dan 

Warren (dalam Damono, 1979 : 3-6) yang membagi sosiologi sastra menjadi 

3 yaitu : 

1. Sosiologi pengarang, sosiologi sastra yang membicarakan tentang posisi 

sosial pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat 

pembaca, faktor-faktor sosial, yang bisa mempengaruhi pengarang 

sebagai perorangan di samping mempengaruhi isi karya sastranya. 

2. Sosiologi karya, sosiologi sastra yang membicarakan masalah sosial yang 

terdapat dalam karya itu sendiri, bertitik tolak dari karya sastra itu sendiri. 
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3. Fungsi sosial sastra, sosiologi sastra yang membicarakan permasalahan 

pembaca dan pengaruh sosial karya sastra terhadap pembaca apakah karya 

sastra yang mempengaruhi nilai-nilai sosial atau nilai-nilai sosial yang 

mempengaruhi karya sastra.  

  Dalam perjalanannya, tidak sedikit orang yang melancarkan kritikan 

pedas atas penggunaan pendekatan sosiologi dalam telaah sastra. Pendekatan 

ini dianggap sempit dan eksternal karena hanya mempermasalahkan sesuatu 

di seputar sastra dan masyarakat saja. Bahkan Wellek dan Warren sendiri 

(1956) menganggap bahwa pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, 

yaitu: 

1. Sastra dijadikan terompet penyampaian ajaran sosial sehingga sastra 

sebagai sistem yang otonom menjadi hilang akibat munculnya konsep 

“sastra untuk masyarakat dan masyarakat untuk sastra.” 

2. Pendekatan ini bagi negara-negara sosialis dan komunis sering diperalat 

sebagai media yang meneriakkan protes sosial. 

3. Biasanya pendekatan ini sering digunakan negara untuk membredel karya 

sastra yang tidak sehaluan dengan pemerintah. 

4. Pendekatan ini cenderung bicara hal-hal di luar sastra sehingga masalah 

kesusastraan itu sendiri diabaikan. 

  Namun demikian, tidak kurang pula jumlah kritikus yang melihat 

manfaat kritik sastra dengan menggunakan pendekatan ini. Kritik sosiologis 

dapat berfungsi deskriptif, artinya dengan deskripsi kemasyarakatan yang 

melingkupi karya sastra sering memberikan bantuan yang besar terhadap 
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keberhasilan suatu kritik sastra yang dilakukan. Di samping itu, dengan 

pendekatan sosiologis, kita mungkin dapat menunjukkan sebab dan latar 

belakang kelahiran sebuah karya sastra, bahkan mungkin dapat 

menghindarkan kritikus dari kekeliruan tentang hakekat karya yang ditelaah 

terutama dalam menentukan fungsi suatu karya sastra dan mengetahui 

beberapa aspek sosial lain yang harus diketahui dalam melakukan penelitian. 

Yang jelas, dalam melakukan pendekatan sosiologis, perlu dipahami bahwa 

walaupun seorang pengarang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan 

sosialnya, namun karya sastra merupakan hasil ciptaan dari suatu kreatifitas 

yang memanfaatkan faktor imajinasi. Menurut Damono (1978), pengarang-

pengarang besar tidak hanya menggambarkan dunia sosial secara mentah. Ia 

mengemban tugas yang mendesak, yaitu memainkan tokoh ciptaannya dalam 

suatu situasi rekaan agar mencari nasib sendiri untuk kemudian menemukan 

nilai dan makna dalam dunia sosialnya. 

  Jadi pendekatan sosiologi akan bermanfaat dan berdaya guna tinggi bila 

kita tidak melupakan faktor-faktor sosiologi serta menyadari bahwa karya 

sastra diciptakan oleh suatu kreatifitas dengan memanfaatkan faktor imaji 

(Junus : 1986). 
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2.2 Teori Sosiologi Tallcot Parsons 

  Sosiologi berasal dari bahasa latin socius, yaitu berarti tema atau 

pergaulan hidup manusia,  dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. 

Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan,  yaitu ilmu pengetahuan tentang 

kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencakup hubungan antara 

seorang dengan seorang, antara perseorangan dengan kelompok, dan 

hubungan kelompok dengan kelompok (Syani, 1994 : 2-3). Soekamto (1990 : 

61) menyatakan bahwa objek sosiologi adalah masyarakat, yaitu 

menitikberatkan pada hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang 

timbul dari hubungan-hubungan antar manusia tersebut. Menurut Ahmadi 

(1975 : 10) setiap definisi sosiologi mempunyai dua unsur pokok yaitu 

adanya manusia dan adanya hubungan dalam suatu wadah yang disebut 

masyarakat. 

  Beragam teori sosiologi yang muncul sekarang ini banyak yang 

membahas tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang 

berbudaya. Namun, pengamatan lebih mendalam dan lebih teliti terhadap 

beberapa teori tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa mungkin sekali teori 

Parsonslah yang paling tepat untuk menganalisis tingkah laku manusia yang 

berpribadi, bermasyarakat dan berbudaya. 

  Berbeda dari para sosiolog lain, Parsons melihat sosok manusia sebagai 

produk dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang telah diakrabinya sejak 

ia dilahirkan. Ia melihat tingkah laku manusia sebagai wujud dari dorongan-
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dorongan yang bersumber dari sistem-sistem budaya, sosial dan 

kepribadiannya. 

  Kerangka pemikiran Parsons sangat sistematik, sehingga lewat 

kerangka pemikiran ini, setiap butir tingkah laku manusia betapa pun kecilnya 

dapat dianalisis secara lebih jelas dan tajam dalam interaksi sosialnya. 

  Teori sosiologi Parsons berdasar pada pemikiran Emile Durkheim yang 

menganggap bahwa faktor penentu suatu masalah sosial adalah faktor sosial 

dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Teori ini kemudian 

dikembangkan dengan Teori Max Weber yang menyatakan bahwa sumber 

dari masalah-masalah sosial adalah tindakan-tindakan individu yang 

termotivasi dalam konteks sosial historis tertentu. Fokus utama dari teori ini 

adalah adanya makna subjektif yang terkait pada tindakan manusia dalam 

orientasinya masing-masing pada konteks sosial historis pribadinya. 

  Untuk mengungkap lebih jauh dorongan pribadi perilaku, Parsons 

kemudian mendalami teori psikologi Freud. Namun jika Freud hanya 

memperkenalkan 3 unsur kepribadian, yaitu id, ego dan superego. Parsons 

menambahkan satu unsur lagi yaitu identitas. Unsur identitas ini justru yang 

nanti akan menonjol peranannya dalam pembentukan kepribadian seseorang 

khususnya dalam mengembangkan kebersamaan dan solidaritas kelompok. 

  Parsons juga mengadakan beberapa modifikasi pada teori Freud, 

sehingga superego benar-benar mendapat kedudukan fungsional dalam sistem 

sosial, yaitu dengan dihubungkannya setiap unsur kepribadian dengan unsur-

unsur dari kebudayaan umum (common culture) yang ditempatkan di atas ego 
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dan alter dalam kolektifitas yang hadir dalam diri individu. Dengan kata lain, 

superego merupakan wujud internalisasi common culture yang telah menyatu 

dalam diri individu tersebut. 

  Inti dari kerangka pemikiran Tallcot Parsons ialah hadirnya sistem-

sistem yang melingkungi,  mempengaruhi namun sekaligus juga menjadi 

bagian dan wujud dari manusia sebagai individu yang berpribadi dan menjadi 

anggota masyarakat yang berbudaya. 

 

2.2.1 Sistem Budaya 

 Dalam sistem budaya, Parsons membaginya menjadi 4 kelompok 

lambang sebagai berikut : 

1. Lambang konstitusi, lambang yang mengacu pada hal-hal yang 

bertalian dengan kepercayaan manusia akan adanya kekuatan di 

luar dan di atas dirinya yang mengatur dan menentukan hidup 

serta kehidupan. Dalam perkembangannya, lambang ini kemudian 

menjadi berbagai kepercayaan seperti agama, yang kemudian 

dikaitkan dengan keburukan dan penderitaan, keterbatasan hidup 

manusia dan sebagainya. 

2. Lambang kognisi, adalah simbol yang dihasilkan manusia dalam 

upanya memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang 

kenyataan yang ada dalam alam semesta, sehingga kenyataan-

kenyataan yang ditemui di sekeliling manusia akan dapat 

dimengerti dengan lebih baik. 
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3. Lambang evaluasi, lambang ini bertalian dengan nilai-nilai baik-

buruk, betul-salah, pantas-tidak pantas, indah-tidak indah dan 

sebagainya menurut pertimbangan anggota-anggota masyarakat 

atau kelompok yang bersangkutan. Adat istiadat masyarakat 

adalah perwujudan dari sistem lambang evaluasi ini. 

4. Lambag ekspresi, yaitu lambang yang dikaitkan dengan segala 

ungkapan beraneka macam perasaan dan emosi manusia. Rasa 

hormat, kasih sayang, benci, kecewa, iri, rasa terima kasih dan 

sebagainya. 

 

2.2.2 Sistem Sosial  

Dari sistem sosial, Parsons membedakan dua faktor utama, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Status 

Status merupakan sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh dan dibebankan pada seseorang dalam masyarakat. Status 

didapatkan seseorang dalam hubungannya dengan status-status 

lain yang dimiliki oleh anggota-anggota lain dalam kehidupan 

sosial. 

2. Peranan 

Peranan adalah aspek dinamis dari status, perwujudan dari pola 

kegiatan tertentu yang diperlihatkan seseorang sesuai dengan 

statusnya dalam kehidupan sosial tersebut. Sama seperti status, 

 14



setiap orang akan mempunyai peran dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan status yang dimilikinya lengkap dengan 

perangkatnya. 

 

2.2.3 Sistem Kepribadian 

 Pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai seorang anggota 

suatu masyarakat dengan sistem sosial-budaya tertentu telah 

mengajari seseorang bagaimana melihat, menafsirkan dan mengambil 

sikap terhadap berbagai gejala, peristiwa maupun hal-hal lain di 

sekelilingnya. Perespsi, sikap, motivasi, emosi dan sebagainya adalah 

perwujudan dari sistem kepribadian. Sistem kepribadian adalah 

penjelmaan dari : 

1. Id, kekuatan naluriah untuk hidup dan mempertahankan diri 

melestarikan jenisnya. 

2. Ego, kesadaran diri akan keberadaannya diantara id-id yang lain. 

3. Superego, unsur kebudayaan umum yang telah terpateri dalam 

dirinya, yang akan memimpin dan memedomani tingkah laku 

sesuai norma yang berlaku. 

4. Identitas, unsur yang paling menonjol peranannya dalam 

mengembangkan kebersamaan dan solidaritas. 

  Untuk lebih jelasnya, lihatlah skema kerangka pemikiran Tallcot 

Parsons sebagai berikut : 
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  Dari sistem tersebut dapat diterangkan bahwa sistem budaya 

akan mengontrol hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat, 

sistem sosial akan mengawasi perkembangan kepribadian anggota 

masyarakat itu dan pada gilirannya sistem kepribadian akan mengatur 

tingkah laku mereka. 

  Jelas kiranya, bahwa jika kita ingin mengkaji tingkah laku suatu 

individu manusia yang berpribadi dan yang hidup dalam manusia yang 

berbudaya, maka ia harus meneliti pula faktor-faktor sosial budaya, 

masyarakat tempat individu itu hidup dan bergaul dengan sesamanya. 

Karena faktor sosial budaya tersebutlah yang mempengaruhi perilaku 
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dan tindakan individu tersebut dalam bertingkah laku dan berinteraksi 

dengan manusia lainnya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  

  Penulisan skripsi ini dipusatkan pada analisis aspek sosial yang 

mempengaruhi perilaku tokoh dalam interaksinya dengan tokoh lain dalam 

novel Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Karena itu pendekatan 

yang dilakukan bersifat intrinsik, artinya pendekatan ini berfokus pada teks 

novel Malam Bertambah Malam sebagaimana adanya, sehingga secara 

otomatis penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan objektif. 

  Bertolak dari pendapat Teeuw (1967 dan 1979) yang menyatakan 

bahwa secara intrinsik, struktur novel dibangun oleh sejumlah unsur yang 

dirangkai secara padu untuk menyajikan permasalahan atau tema yang dipilih 

pengarang, sehingga menurut Teeuw posisi pencerita akan menentukan jurus 

kisahan, kekhasan sudut pandang menentukan pemilihan latar dan cara 

penyajiannya sebagai pendukung lakuan tokoh, maka dalam penulisan skripsi 

ini juga digunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang 

mendeskripsikan unsur-unsur dalam sebuah novel dengan disertai kutipan-

kutipan teks novel yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat 

langsung memperoleh gambaran tentang unsur yang dibicarakan, dalam hal 

ini tokoh, tanpa harus menukik ke masalah dan peristiwa teknis yang terlalu 

dalam. Dengan demikian diharapkan keeratan kaitan antar tokoh dengan latar 

sosialnya dapat  dicermati dan diungkapkan secara bertahap. Di lain pihak, 
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dengan memberikan kutipan-kutipan teks novel diharapkan pembaca dapat 

ikut menikmati keindahan novel yang dibicarakan. 

  Selain struktur novel, penulisan skripsi ini juga memusatkan diri pada 

aspek sosial yang terdapat pada novel Malam Bertambah Malam, yaitu aspek 

sistem sosial dan aspek sistem budaya yang mempengaruhi tingkah laku 

tokoh dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu dalam penulisan 

skripsi ini juga digunakan pendekatan sosiologis, yaitu memanfaatkan ilmu 

sosiologi untuk  menganalisis dan mengupas aspek-aspek sosial novel Malam 

Bertambah Malam termasuk didalamnya aspek sistem sosial dan aspek sistem 

budaya. 

 

3.2 Sumber dan Wujud Data 

  Data menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data yang merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian 

disebut data primer, sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan 

data-data pendukung bagi data primer. Jadi novel Malam Bertambah Malam 

karya Putu Wijaya merupakan data primer penelitian ini, sedangkan 

sekundernya adalah berbagai buku sastra yang ada kaitannya dengan materi 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

  Karena novel Malam Bertambah Malam merupakan sumber dana 

tekstual penelitian ini, maka wujud data penelitian ini adalah teks-teks yang 

terdapat pada novel tersebut. Adapun data-datanya dapat berupa : 
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(1) Dialog antar tokoh  

(2) Pikiran tokoh tentang tokoh lain 

(3) Tindakan tokoh terhadap tokoh lain 

(4) Penggambaran suasana, latar maupun tokoh oleh pengarang 

 

3.3 Teknik Analisis Data  

  Dalam sebuah penelitian menganalisis data merupakan suatu langkah 

yang sangat kritis. Untuk menganalisis data diperlukan prosedur pengambilan 

data yang tepat karena hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data itu 

sendiri. 

  Berangkat dari keadaan tersebut maka metode kerja yang dibutuhkan 

dalam penulisan skripsi ini adalah metode kerja pustaka kasuistik, yaitu 

pemanfaatan pustaka yang berdasar pada bentuk pragmatiknya. Jadi dalam 

penelitian ini digunakan dua pustaka, pertama pustaka sebagai data primer, 

novel Malam Bertambah Malam, dan kedua, pustaka sebagai bahan pustaka 

tersebut. 

  Data yang diambil dari dua pustaka tersebut kemudian dipilah-pilah 

sesuai materi yang dibicarakan. Data yang kurang lengkap dan rendah 

validitasnya digugurkan, dan data yang lulus seleksi selanjutnya diatur dalam 

tabel atau daftar lainnya agar memudahkan pengolahan selanjutnya. 

  Data yang telah terkumpul  kemudian diberlakukan prosedur 

penganalisisan data sebagai berikut ; 
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(1) Data yang berupa tokoh dianalisis berdasarkan kesamaan tingkah dan 

perilaku. 

(2) Aspek sistem budaya dan sistem sosial yang melingkupi para tokoh 

dianalisa dan dicari adakah pengaruhnya terhadap perilaku tokoh dalam 

berinteraksi. 

(3) Setelah  semua dianalisis diambil kesimpulan dari analisis yang telah 

dilakukan terhadap data. 

  Dengan demikian data yang ada sudah mengalami prosedur analisis 

data yang baik, yaitu pengumpulan data, penganalisisan tokoh novel dan 

kemudian penganalisisan aspek sosial dan pengaruhnya terhadap tingkah dan 

perilaku tokoh. 
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BAB IV 

KEPRIBADIAN DAN TINDAKAN TOKOH NOVEL 

BILA MALAM BERTAMBAH MALAM 

DAN ASPEK SOSIAL YANG MEMPENGARUHINYA 

 

4.1 Sistem Kepribadian dan Tindakan Tokoh  

4.1.1 Gusti Biang 

Gusti Biang adalah seorang janda dari seorang bangsawan di Tabanan 

Bali. Suaminya, I Gusti Ngurah Ketut Mantri adalah orang yang dulu 

sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Bersama 

dua orang pembantunya,  seorang lelaki tua – Wayan, dan seorang 

wanita muda – Nyoman Niti, ia hidup di sebuah puri tua. Putra satu-

satunya yang bernama Ratu Ngurah bersekolah di Jawa. 

Gusti Biang adalah seorang tua yang sangat nyinyir dan keras hati. Hal 

tersebut ia tunjukkan saat Nyoman membujuknya untuk minum obat. 

“Aku tidak peduli!” tukas Gusti Biang kembali. 
“Apa kerjamu di sini?” Dengan merendahkan diri, berkata sehalus 
mungkin, Nyoman menjelaskan, “Bukankah sekarang sudah 
saatnya Gusti Biang minum obat?” 
“Hari ini aku tak mau minum obat!” teriak Gusti Biang dengan 
beringas. (Bila Malam Bertambah Malam : 28). 

 
Demikian pula saat ia memanggil Wayan yang tidak segera datang. 

“Nunas Sugere*, Gusti Biang,”katanya dengan tiba-tiba. 
“Kedengarannya seperti ada yang berteriak.” 
“Tentu saja! leherku sampai putus berteriak memanggilmu! Sejak 
kapan telingamu tidak bisa lagi dipakai baik-baik?” 
“Kau sama sekali sudah renta dan rabun!” umpat Gusti Biang 
melanjutkan. “Lubang telingamu itu sudah ditempati kutu-kutu 
busuk, karena kau selalu bergaul dengan Si Belang. Kau tidur dan 
makan membelai-belai kepala anjing itu seumur hidupmu, …, ah – 
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aku tak bisa lagi membedakan mana Si Belang, mana Wayan – kau 
dengar itu Wayan?” 
“Heee, kau dengar itu, kuping tuli?” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 12-13) 
 

Bahkan terhadap putera satu-satunya yang baru datang dari Jawa pun, 

ia tetap saja menunjukkan kerewelannya. 

“Kau bertambah kurus, Ngurah!” katanya memberi kesimpulan. 
“Apa saja yang kau makan di sana? Mereka tidak memeliharamu 
dengan baik, bukan?” 
Ngurah tersenyum menjawab, “Saya memang agak kurus, ibu, 
tetapi bukan karena kurang makan. Saya banyak berpikir.” 
“Apa yang kau pikirkan? Kau tidak pernah memikirkan ibu, 
bukan?” 
Ngurah memperhatikan ibunya. Ia jadi heran akan sikap janda itu 
yang keras dan tegang. Telah banyak sekali yang berubah semenjak 
ia pergi. 
“Tiyang * selalu memikirkan ibu.” 
Gusti Biang mencibirkan bibirnya sambil menatap ke halaman. 
“Kau memang selalu memikirkan ibumu kalau kau membutuhkan 
uang, bukan?”  
  (Bila Malam Bertambah Malam : 93) 

Selain nyinyir dan keras hati, Gusti Biang juga seorang yang terlalu 

membanggakan kebangsawanannya. Nyoman Niti dan Wayan lah yang 

sering menjadi bahan hinaannya saat Nyoman membujuk Gusti Biang 

malah memukul dan menghinanya. 

“Racunlah dirimu sendiri! Gosoklah punggungmu sendiri!” 
teriaknya menyurutkan kepanikannya. “Kenapa kau meributi orang 
lain? Itu tugas Dokter di rumah sakit. Bukan tugas penyeroan* 
semacam engkau!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 39) 
 
“Tidak perlu pidato omong kosong!” katanya dengan sombong. 
“Kau perempuan Sudra*, kau akan kena tulah karena berani 
menentangku. Hai cepat, Wayan!” teriaknya pula memanggil 
Wayan. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 68) 
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Keangkuhannya sebagai seorang bangsawan semakin menjadi-jadi saat 

mengetahui bahwa Ratu Ngurah, puteranya, mencintai Nyoman Niti, 

yang notabene adalah bedindenya* yang berasal dari kasta Sudra. 

“Tidak! Semua itu hasutan! Anakku tidak akan kuperkenankan 
kawin dengan bekas pelayannya. Darah kami keturunan Kesatrian 
Kenceng*, keturunan Raja-raja Bali yang tak boleh dicemarkan 
oleh darah orang Sudra.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 12-13) 
 
Aku melarang keras!” sambung Gusti Biang dengan marahnya. 
“Ngurah harus kawin dengan orang patut-patut … Apapun yang 
terjadi, dia harus terus menghargai martabat yang diturunkan oleh 
leluhur-leluhur di puri ini. Tidak sembarang orang dapat dilahirkan 
sebagai bangsawan. Kita harus benar-benar menjaga martabat ini.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 82) 

Puncaknya adalah ketika dia dengan kejam mengusir Nyoman Niti yang 

dianggapnya telah berani membantah dan tidak tahu terima kasih. 

Nyoman tegak di dekat tembok menghapus air mukanya, katanya 
tersedan, “Tak tiyang sangka, Gusti Biang sudah seberat ini! Tak 
tiyang sangka! Tiyang pergi sekarang ke desa, tak mau meladeni 
lagi!” 
“Pergilah, Leak*! Aku sama sekali tak menyesal!” 
“Tiyang takkan kembali-kembali lagi!” 
“Pergi sekarang juga!, Wayan, Wayan Tua!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 44) 

 

4.1.2 Wayan 

 Wayan adalah seorang pelayan tua yang dengan setia melayani 

Gusti Biang. Di balik kepura-puraan dan kelinglungannya, sebenarnya 

ia adalah seorang pejuang kemerdekaan. Hanya karena jabatannya 

dalam revolusi dulu adalah sebagai mata-mata, maka tidak banyak 

orang yang kenal padanya, sehingga ketika kemerdekaan tercapai, ia 

masih menjadi pelayan setia keluarga Gusti Biang. Apalagi para 
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pemimpin revolusi yang mengenalnya sudah banyak yang meninggal 

dalam pertempuran. 

 Wayan adalah seorang yang sabar dan bijaksana. Dalam 

menghadapi kerewelan Gusti Biang, ia rela dimaki-maki oleh 

perempuan tua itu. Dengan kelinglungannya ia dapat mengatasi 

kemarahan Gusti  Biang. 

“Kau sendiri bertambah tolol dan penyakitan! Menghitung rusuk 
rumah saja kau tak pernah betul apalagi membaca huruf.” 
“Betul, Gusti Biang. Maafkanlah setan tua ini. Tidak kasihankah 
Gusti Biang kepadanya?” kata Wayan cepat, setelah menyadari 
kelancangannya. 
Gusti Biang menganggukkan kepalanya dengan puas. Wayan 
memang mempunyai kecerdikan yang terlatih untuk memuaskan 
hatinya, tetapi lebih terlatih lagi dalam membelokkan percakapan, 
sehingga hatinya bisa segera tawar di saat hendak meledak. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 14) 

Juga saat Gusti Biang marah pada Nyoman Niti dan ingin mengusirnya, 

Wayan berhasil meredakan amarahnya dengan bercerita panjang lebar. 

“Cerita yang panjang itu menawarkan hati Gusti Biang dan 
sekaligus ia melupakan kemarahannya. Dia duduk kembali di atas 
kursi goyangnya dengan tenang dan baik-baik sambil 
memperhatikan Wayan Tua sibuk bercerita dengan senang. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 49) 

Kesabaran Wayan juga ditunjukkan saat ia mencoba membujuk 

Nyoman Niti yang nekad hendak pergi dari puri Gusti Biang pulang ke 

desanya. 

Suaranya lemah kembali, hampir saja ia menyemburkan tangis 
kembali. Melihat kelemahan itu, Wayan segera memegang tangan 
Nyoman. Mula-mula Nyoman menolak, tetapi setelah Wayan terus 
juga membujuk, dia menjadi baik lagi. Wayan menuntunnya masuk 
rumah. 
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“Sudahlah, “bujuk Wayan,  “dia cuma seorang tua bangka. Usianya 
hampir tujuh puluh tahun. Kenapa Nyoman pusing benar 
kepadanya?” 
Nyoman kemudian mulai diam, sedannya semakin tenggelam. 
Wayan menarik napas dengan lega. Seperti biasanya, ia telah 
berhasil lagi membujuk perempuan itiu untuk tidak minggat. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 61) 

Di samping sabar, Wayan ternyata juga seorang yang berwibawa. 

Ketika kesabarannya telah habis, ia dapat berubah menjadi seorang 

yang berbeda sama sekali. Ini dapat dilihat saat ia mengungkapkan 

siapa sebenarnya I Gusti Ngurah Ketut Mantri pada Gusti Biang. 

Sekarang Wayan tiba-tiba tertawa pahit sekali. Air mukanya yang 
ramah selama ini, tiba-tiba menjadi keras seperti baja. Urat-uratnya 
seperti dijalari kekuatan baru. Ketika ia berbicara suaranya penuh 
kewibawaan. Ia bukan lagi Wayan yang suka membanyol. Bukan 
lagi Wayan yang suka menceritakan ‘Pan Balang Tamak’ atau 
‘Nang Jempaluk’ kepada anak-anak tetangga itu. Bukan lagi 
seorang bedinde* tua yang patuh. Ia telah menjadi Wayan, Wayan 
yang dikenal oleh kawan-kawannya dulu dengan sebutan Pak 
Rajawali. Hilang kelucuan dan kelinglungannya. Hilang kepura-
puraannya. Ia telah menjadi sekerat besi yang keras dan 
bersungguh-sungguh. Matanya yang tajam itu, mata Rajawali yang 
sangat awas, seperti melempari Gusti Biang dengan ribuan tusukan 
jarum. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 83) 

Juga ketika ia harus berhadapan dengan Ngurah yang tidak 

mempercayai kata-katanya tentang sebab kematian Ngurah Mantri yang 

dianggap pengkhianat negara. 

Ia menantikan jawaban Wayan dengan dada sesak. Sedangkan 
Wayan memandang Ngurah dengan tajam, sehingga lelaki muda itu 
mengalihkan pandangannya, tak kuat menerima pandangan yang 
begitu berwibawa. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 121) 

Kewibawaannya jugalah yang membuat Gusti Biang yang histeris,  

karena rahasia masa lalu mereka dibongkar, menjadi tak berkutik. 
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“Tidak! Tidak!” teriak Gusti Biang mengatasi suara Ngurah. 
Janda itu bangun dari kursinya hendak melempar Wayan dengan 
tongkat. Rajawali itu cepat menaiki undakan, menghampiri Gusti 
Biang. Dirampasnya tongkat gading itu, kemudian diseretnya janda 
itu duduk kembali. Ngurah tercengang memperhatikan semua itu. 
Janda itu hendak melawan tetapi Wayan segera menyumbat dengan 
bentakan. 
“Diam! Diam!” 
Matanya berapi-api memandang bangsawan tua itu. Gusti Biang 
terbelalak ketakutan melihat lelaki tua itu seakan-akan hendak 
menghancurkannya. Ia memegang dadanya dan tidak berani 
berkutik lagi. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 127) 

Wayan juga seorang yang bijaksana. Melihat kondisi Ngurah yang 

terkejut, menyadari kenyataan bahwa ia adalah anak Wayan, dengan 

tenang ia berusaha menghibur Ngurah. 

“Ngurah!” katanya memecah kesunyian. “Ngurah sudah 
mendengar semuanya. Ngurah sudah cukup besar dan pantas 
mendengar itu. Tapi janganlah terlalu memikirkannya. Lupakan 
saja itu semuanya. Itu memang sudah terjadi, tetapi sekarang 
setelah Ngurah tahu, hati kami merasa lega. Sekarang semua itu tak 
pernah terjadi. Lupakanlah, jangan bersakit-sakit memikirkan itu 
semua.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 131) 

Bahkan ia menasehati Ngurah untuk segera menyusul Nyoman Niti 

yang pulang ke desa. 

“Tidak!” katanya agak gugup. “Ngurah tidak boleh kehilangan 
masa muda seperti Bapa* hanya karena perbedaan kasta. Kejarlah 
perempuan itu, jangan dia mendapat halangan di jalan. Dia pasti 
tidak akan berani pulang malam-malam begini. Mungkin dia 
bermalam di Dauh Pala, di rumah temannya. Bapa akan mengurus 
ibumu. Pergilah cepat, kejar dia sebelum terlambat.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 130) 

Kebijaksanaannya juga terlihat pada pandangannya tentang kasta dan 

perubahan jaman. 
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“Kenapa Ngurah dicegah kawin?” tanyanya, “Kita sudah cukup 
menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang sudah waktunya 
pemuda-pemuda bertindak. Dunia sekarang sudah berubah. Orang 
harus menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan lagi.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 133) 

 

4.1.3 Ratu Ngurah 

 Ratu Ngurah adalah putera satu-satunya  Gusti Biang yang 

diharapkan dapat meneruskan tradisi kebangsawanan Gusti Biang. Ia 

pun harus sekolah ke Jawa, yang pada saat itu merupakan kebanggaan 

tersendiri bagi orang luar Jawa jika anaknya dapat bersekolah di Jawa 

karena Jawa dianggap sebagai pusat orang menimba ilmu. 

  Sebagai seorang anak bangsawan, Ngurah tidak pernah 

menunjukkan kesombongannya. Sifatnya sangat rendah hati. Ia tidak 

pernah merasa bahwa ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari 

orang lain. 

“Kenapa tidak, Ibu? Kenapa?” tanya Ngurah bertubi-tubi. “Siapa 
yang menjadikan Sagung Rai itu lebih pantas daripada Nyoman 
untuk menjadi istri tiyang? Karena derajat? Tiyang tidak pernah 
merasa diri tiyang lebih tinggi daripada orang lain. Kalau toh 
tiyang kebetulan dilahirkan di purian, dengan martabat sebagai 
bangsawan,  itu cuma menyebabkan tiyang harus berhati-hati. 
Tiyang harus pintar dan berkelakuan sebab pandangan mereka 
semuanya tertuju kepada kita. Tidak ada yang lain-lain. Omong 
kosong semuanya.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 103) 

Ngurah juga seorang yang sabar, hal ini jelas terlihat saat ia melayani 

kerewelan Gusti Biang pada dirinya saat mengetahui bahwa ia jatuh 

cinta pada Nyoman Niti. 
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 “Ngurah!” teriak janda tua itu tiba-tiba sambil membelalakkan 
mata. “Kau anak durhaka!” 
Ngurah terkejut sekali dengan bentakan yang tiba-tiba itu. Tetapi ia 
masih bisa menguasai dirinya. Ia membujuk lagi. 
“Ibu, tenanglah, ibu.” 
“Tidak!” jerit Gusti Biang dengan keras. “Kalau kau masih berniat 
kawin dengan dia, jangan coba-coba memasuki rumah ini!” kata 
Gusti Biang melanjutkan. “Dan kalau kau kawin juga dengan dia, 
jangan lagi menyebut ibu kepadaku!” 
“Tenanglah,” katanya meskipun suaranya sendiri tak tenang ”Mari 
kita membicarakannya baik-baik nanti, ibu.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 100) 

Namun dalam kesabarannya, juga tersimpan sifat tegas dan berani serta 

teguh pada pendirian. Ini dibuktikan dengan walau ibunya menentang 

keras hubungannya dengan Nyoman Niti, ia tetap kokoh pada 

pendiriannya. 

“Ibu, tiyang sebenarnya pulang untuk meminta restu dari ibu. 
Tetapi karena ibu menolaknya hanya karena soal kasta, alasan yang 
tidak sesuai lagi dengan jaman, tiyang akan menerima segala 
akibatnya.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 104) 
 
Diantara cahaya teplok yang remang itu, Ngurah melihat ibunya 
yang tua itu menangis. Ia menguatkan hati. Perantauan selama lima 
tahun telah menjadikannya keras. Sekaranglah kesempatan yang 
paling baik untuk mencapai puncak yang sering dicemaskannya. 
Kalaul ia melewatkan jalan yang menuju ke puncak ini, mungkin 
terlalu  berat untuk mencapainya kelak. Atau barangkali ia bisa 
menjadi lemah dan berkhianat kepada tujuannya. 
Tanpa memperhatikan kesedihan janda itu, ia memuncakkan 
tujuannya sampai ke titik akhir. 
“Ibu, “katanya lagi dengan tetap, “tiyang akan kawin dengan 
Nyoman untuk membuktikan bahwa sekarang ini soal 
kebangsawanan jangan dibesar-besarkan lagi, sehingga 
menghancurkan niat suci orang-orang muda. Ibu harus 
menyesuaikan diri dengan zaman. 
Kalau tidak, Ibu akan ditinggalkan orang dan masyarakat akan 
menertawakan ibu!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 104-105) 
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Ngurah juga sangat menghormati orangtuanya. Ketika Ngurah Mantri, 

yang dia tahu adalah ayahnya, dihina oleh Wayan sebagai pengkhianat 

bangsa, ia menjadi sangat marah pada Wayan. Namun dalam 

pelampiasan kemarahannya, rasa  hormatnya pada Wayan tetap ia jaga. 

Kenapa Bapa bilang ayah saya pengkhianat?” tanyanya dengan 
panas. “Kenapa, Bapa Wayan membeo kata orang-orang yang iri 
hati? Alangkah piciknya kalau Bapa yang bertahun-tahun di sini 
sampai ikut merusak nama keluarga kami! Kenapa Bapa?” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 120) 
 
“Tariklah kata-kata itu, Bapa. Demi jasa-jasa Bapa yang telah 
bekerja disini selama bertahun-tahun, saya akan bersedia 
melupakannya. Minta maaflah atas kekeliruan itu kepada ibu.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 123) 
 

Sikap hormat pada orang tua ini juga didukung oleh sikap bijaksana 

yang dimilikinya. 

Kemudian sayup-sayup didengarnya ibunya mengisak di dalam 
kamar. Isakan ini seperti tangan yang lembut menggapai-gapai 
hatinya. Akhirnya, ia juga tak kuat menahan itu semua. 
Ngurah masuk ke dalam kamar, berdiri di pintu, melihat ibunya 
tersedu di atas tempat tidur. 
“Ibu, “bisiknya dengan menyesal. 
Akan tetapi janda itu membentaknya, “Tinggalkan aku, anak 
durhaka! Pergilah memeluk kaki perempuan itu! Aku tak mau 
memandangimu lagi! Tetapi leluhur akan mengutukmu! Kau akan 
ketulahan!” 
Ngurah berusaha menenangkan diri dan  berkata dengan halus, “Ibu 
ini tak bisa diselesaikan begini saja. Panggillah Nyoman dan Bapa 
Wayan. Mari kita bicarakan tenang-tenang.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 105-106) 

 

4.1.4 Nyoman Niti 

  Nyoman Niti adalah seorang perempuan muda yang bekerja 

sebagai bedinde di rumah Gusti Biang. Ia telah dipelihara oleh Gusti 

Biang sejak kecil. Hubungannya dengan Ngurah, putra majikannya 
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menunjukkan bahwa Nyoman adalah seorang yang sadar akan 

kemerdekaan dirinya sebagai seorang individu, walaupun ia hanya 

berasal dari kasta sudra. Kesadaran akan kemerdekaan pribadinya ia 

ungkapkan pada Gusti Biang, yang selalu menganggap dan 

menghinakannya. 

“Gusti Biang!” katanya dengan suara gemetar. 
“Tiyang bosan merendahkan diri. Dulu tiyang menghormati Gusti 
karena usia Gusti telah lanjut. Tiyang memperkosa dan menekan 
kemerdekaan tiyang, hak tiyang, untuk ketenangan hati Gusti 
Biang. Tetapi Gusti telah menindas diri tiyang. Gusti menganggap 
tiyang tidak lebih daripada binatang … 
Gusti menganggap diri Gusti terlalu sopan, terlalu agung, terlalu 
kaya, ,tak menghiraukan betapa anggapan orang tentang 
bangsawan telah berubah sekarang. Cobalah Gusti dengan 
keagungan ini berjalan di jalan raya sekarang, Gusti akan 
diketawakan oleh orang banyak. Sekarang orang tidak lagi diukur 
dari keturunannya. Kepandaian dan kelakuanlah yang meletakkan 
ukuran tinggi rendah manusia. Sekarang tidak ada lagi bangsawan, 
kecuali nama-nama yang masih terus diwariskan. Tidak hanya 
bangsawan, semua orang berhak dihormati!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 67) 

 

  Sebagai seorang perempuan muda, sebenarnya Nyoman Niti 

termasuk orang yang sabar. Kesabarannya ini sering diperlihatkan saat 

menghadapi kerewelan dan kenyinyiran Gusti Biang, terutama saat ia 

harus meminum obatnya. 

“… Gusti Biang menampar tangan Nyoman dengan tongkat 
gadingnya. Nyoman mengaduh dan tablet-tablet itu berjatuhan ke 
lantai. Kesempatan yang baik itu dipergunakan dengan cermat oleh 
Gusti Biang. Ia bangun dari kursinya, menghindar ke seberang 
meja, sambil terus juga mengangkat tongkat itu dengan bengis. 

 31



Nyoman tertegun menahan perasaan marah. Ia menggigit bibirnya 
berusaha menenangkan radang yang seolah hendak meletup itu. 
Mulutnya gemetar menahan lonjakan radang itu. Dengan mata 
mulai berkaca-kaca perlahan ia berlutut memunguti tablet yang 
berserakan. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 39) 
 
Dengan sekuat tenaga Nyoman menguasai dirinya, mencoba tetap 
ramah. Sejak kemarin ia sudah mulai bertengkar dan menahan, 
menahan terus perasaannya. Ia masih juga bisa berpura-pura ramah. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 41) 
 

Dan seperti kebanyakan perempuan muda lainnya, Nyoman juga 

memiliki sifat yang keras kepala. Ketika ia diusir oleh Gusti Biang, ia 

nekad kembali ke desa, walaupun Wayan sudah membujuknya. 

“Mau kemana, Nyoman?” 
Perempuan itu tertegun, lalu meneruskan perjalanannya setelah 
memandang Wayan beberapa lama. Wayan mengulangi 
pertanyaannya lebih keras. Sekarang perempuan itu menjawab 
sambil terus berjalan. 
“Pulang ke desa!” suaranya penuh dengan nada kemarahan. 
Wayan heran sekali, lantas bergegas mendekati. 
“Malam-malam begini?” 
“Apa salahnya?” jawab Nyoman menantang. 
“Kau akan kemalaman di jalan.” 
“Aku tak takut!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 58) 

  Kenekatannya untuk pergi malam itu, juga menunjukkan sifat 

berani yang dimilikinya. Dengan keberanian ini pula dia sanggup 

menghadapi umpatan dan cacian Gusti Biang, yang membuat Gusti 

Biang menjadi semakin kalap. 

“… Gusti Biang melemparkan tongkatnya ke arah Nyoman sembari 
menyemburkan umpatan, “Apa katamu,  leak*? Wayan akan 
memutar lehermu!” 
Tongkat gading itu melayang disamping Nyoman jatuh ke 
halaman. Gusti Biang bertambah marah. 
“Leak! Wayan akan memutar lehermu!” 
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“Wayan akan memutar lehermu!” teriak Nyoman menirukan 
dengan tak kalah kerasnya. 
“Bohong! Dia akan menguncimu di dalam gudang!” kata janda itu 
lagi berusaha mengatasi suara Nyoman. 
Tetapi Nyoman menirukan lebih mengejek lagi. 
“Wayan akan menguncimu dalam gudang!” 
“Setan! akan kucarikan kau polisi!” 
“Nah!” seru Nyoman dengan jengkel,  “Polisi itu akan 
membawakan Gusti ular belang!” 
“Diam! Diam!” jerit janda itu dengan marahnya sebab tidak tahu 
lagi apa yang mesti dipakainya mengumpat. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 66) 

 

4.2 Sistem Budaya dalam Novel Bila Malam Bertambah Malam 

4.2.1 Lambang Konstitusi 

  Dalam novel Bila Malam Bertambah Malam, lambang konstitusi 

yaitu lambang yang bertalian dengan kepercayaan manusia akan adanya 

kekuatan di luar dan di atas dirinya yang mengatur dan menentukan 

hidup serta kehidupan, lebih banyak digambarkan dengan keterbatasan 

hidup manusia. Keterbatasan inilah yang membuat Gusti Biang sangat 

membenci Nyoman Niti. Baginya, kemudaan dan kesegaran Nyoman 

Niti adalah sebuah kecemasan akan semakin bertambah tuanya ia. Ia iri 

akan dunia Nyoman Niti yang masih penuh dengan harapan, yang tidak 

mungkin dimiliki lagi oleh seorang tua seperti dia. 

Tetapi Gusti Biang semakin tak senang melihat kegembiraan 
bedinde perempuan yang cantik itu. Kemudaannya, kesegarannya 
seolah-olah menyindir dan menimbulkan cemburu Gusti Biang. 
Perempuan muda yang sehat itu masih mempunyai dunia yang 
gempal dengan harapan, yang tak mungkin dimiliki lagi oleh 
seorang tua seperti dia.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 27) 
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Akibatnya, dalam setiap kesempatan Gusti  Biang selalu berusaha 

mematikan harapan-harapan Nyoman Niti. Dengan kekuasaannya, ia 

melampiaskan kecemasannya akan hari tua kepada Nyoman. 

Hampir dalam setiap kesempatan ia berusaha mematikan harapan-
harapan Nyoman, dengan memperlihatkan kekuasaannya. Baginya 
semua pekerjaan Nyoman salah dan jelek, sehingga harus ditegur 
dan dimarahi supaya kapok. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 27) 
 
Selama Nyoman masih tampak segar,  selama itulah kecemburuan 
Gusti Biang akan terus mengajak berselisih. Setiap alasan adalah 
jalan yang menentramkan hatinya,  sebab dengan demikian ia bisa 
memaki Nyoman, meluapkan kecemasannya pada usia tua yang 
semakin menagih. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 28) 

  Berbeda dengan Gusti Biang, Wayan justru mengambil langkah 

positif dalam menghadapi keterbatasan hidup. Jika Gusti Biang melalui 

hidup dengan kenyinyiran dan kerewelan, Wayan justru melaluinya 

dengan keramahan, kebijaksanaan dan kerendahan hati. Ia rela 

mengabdi bertahun-tahun sebagai pelayan di puri tua itu. Bahkan demi 

menyadari hidupnya yang semakin renta, ia memutuskan untuk 

membongkar semua  rahasia hidup yang ada di puri itu. Tentang ia yang 

seorang pejuang kemerdekaan, tentang majikannya yang seorang 

pengkhianat negara dan tentang kisah cintanya dengan Gusti Biang 

yang menghasilkan anak bernama Ngurah. Itu semua ia lakukan agar 

pasangan Nyoman dan Ngurah bisa hidup berbahagia, dan lebih jauh 

lagi ia ingin melepas beban berat yang selama ini ia tanggung, yaitu 

rahasia besar kehidupan dalam puri tersebut. 
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Dan di samping itu, entah karena apa malam itu ia menjadi amat 
risau. Ia merasa harus berangkat, pulang dan mengakhiri kegilaan 
dan kepura-puraannya selama ini. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 108) 

 

4.2.2 Lambang Kognisi 

 Kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam novel 

Bila Malam Bertambah Malam ini membuat para tokoh didalamnya 

menemukan jati dirinya. Tindakan para tokoh dalam penemuan jati diri 

ini merupakan lambang kognisi yang paling menonjol. 

 Terbukanya topeng janda tua, Gusti Biang, yang sombong dan 

angkuh oleh Wayan, menunjukkan bahwa ia telah menemukan dirinya. 

Meskipun semula ia mengingkarinya dan selalu menyembunyikannya 

demi kehormatannya sebagai bangsawan. 

Gusti Biang sudah kehabisan air mata untuk menangis, sekarang ia 
menjadi sangat malu. Badannya yang keriput itu bergetar karena 
malu yang mengepungnya. Ia tak berani memandang Ngurah, tidak 
berani memandang Wayah, bahkan tidak berani memandang 
dirinya sendiri. Kerewelan dan keangkuhannya tiba-tiba lenyap. Ia 
bukan lagi seorang bangsawan yang bersedia mati untuk 
martabatnya. Ia bukan lagi isteri almarhum suaminya. Ia adalah 
Sagung Mirah, yang masih belia dan cantik yang sedang meratapi 
cintanya yang tak sampai. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 130-131) 

  Rasa malu yang menyerangnya setelah Wayan membuka semua 

rahasia adalah lambang penemuan jati dirinya. Demikian juga dengan 

keinginannya untuk mengawinkan puteranya,  Ngurah dengan Nyoman, 

setelah sebelumnya ia menentang keras hal tersebut. 
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Gusti Biang menghapus air matanya pula. “Aku tak akan 
mencegahnya lagi.” jawabnya kemudian. “Kita akan 
mengawinkannya.”  
Wayan menarik napas lega. Gusti Biang melanjutkan dengan 
manja. “Tetapi jangan ceritakan lagi tentang yang dulu-dulu. Aku 
sangat malu.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 134) 

Penemuan diri Gusti Biang akan kenyataan juga dilambangkan dengan 

berubahnya sikap dia kepada Wayan yang semula kasar menjadi mesra 

serta diminumnya jamu yang disediakan Nyoman. 

Janda tua itu tampak agak mangkel sekarang ternyata matanya 
menyinarkan kasih yang dipendamnya sejak bertahun-tahun. 
“Kenapa kau ceritakan itu semua kepadanya?” tanyanya setelah 
insyaf. Ngurah tak ada lagi di sana. Suaranya tidak kasar lagi, tetapi 
mesra. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 133) 
 
Gusti Biang pergi ke meja marmer dan minum air belimbing yang 
telah disediakan Nyoman yang tadi ditolaknya. Kemudian ia 
mengangkat lampu teplok itu, menerangi halaman untuk Wayan 
Tua, sehingga para tetangga terpaksa membenamkan kepala 
mereka di balik tembok supaya tidak ketahuan. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 134-135) 
 

 Pada diri Ngurah, penemuan jati diri tentang siapa dia sebenarnya 

membuat ia merasa seperti bermimpi. Rasa malu,  terkejut dan semua 

perasaan yang bercampur aduk, membuat dia tidak dapat berbuat apa-

apa, selain terpaku dan tertunduk. 

 
Tetapi Ngurah tak menghiraukan semua itu. Ia cuma memandang 
lelaki tua itu. Mata mereka berpelukan dalam keadaan yang masih 
belum kehilangan ketegangannya. Seribu macam pikiran 
berbintang-bintang dalam benak Ngurah. Heran, malu,  terkejut 
semuanya bercampur menjadi satu perasaan asing. Dia tiba-tiba 
menjadi asing sekali. Tak tahu lagi apa yang mesti dilakukannya 
terhadap orang tua itu, juga terhadap ibunya. Terlalu asing dan 
mengejutkan cerita itu baginya. Seperti mimpi yang menyiksa dan 
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segera saja ia hendak terbangun untuk membebaskan diri dari 
mimpi itu. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 130) 
 
Tanpa menoleh karena malunya, Ngurah melangkah menuruni 
undakan. Masih dipenuhi beribu pikiran ia melangkah di halaman, 
seperti debu yang melayang dibawa angin, hambar dan tak 
bertenaga. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 132) 
 
 

Penemuan jati diri pada Nyoman dilambangkan dengan kemauannya 

yang tidak bersedia lagi tinggal dan mengabdi di puri tersebut serta 

keberaniannya untuk menentang kekuasaan Gusti Biang. Ia sadar 

bahwa ia mempunyai hak untuk bebas dan merdeka sebagai pribadi. 

 
…. Dipandangnya halaman yang gelap itu dengan pikiran yang 
melantur ke desanya. Ia menjadi rindu pada kebebasan, pergaulan 
yang bebas, ketawa yang berderai dipancuran. Tak seorang pun 
merasa lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain di sana. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 33) 
 
Nyoman tanpa menghiraukan bantahan itu berkata dengan lantang, 
“lebih dari sepuluh tahun tiyang menghamba di sini. Bekerja keras 
dengan tidak menerima gaji. Kalau tidak karena Bapa Wayan sudah 
lama tiyang pergi dari sini! Selama ini tiyang telah membiarkan diri 
kehilangan kemerdekaan, kehilangan harga diri, serta hak-hak 
tiyang sebagai manusia ….” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 75) 
 
 

Demikian juga dengan Wayan, penemuan jati dirinya ia ungkapkan 

dengan kepergiannya dari puri tersebut dan membongkar semua rahasia 

besar dalam puri tersebut. 

 37



Wayan tua mengangkat koper seng dan memandang bedilnya. 
Lebih dari dua puluh tahun ia menghamba di rumah bangsawan 
tersebut. Sekarang semua akan ditinggalkannya … Dan di samping 
itu, entah kenapa malam itu ia menjadi sangat risau. Ia merasa 
harus berangkat, pulang dan mengakhiri kegilaan dan kepura-
puraannya selama ini. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 108) 
 

Juga pengakuannya tentang cintanya yang kandas sehingga ia terpaksa 

menjadi orang lain. 

 
“Tiyang menghamba di sini karena cinta tiyang kepadanya, seperti 
cinta Ngurah kepada Nyoman. Tiyang tidak pernah kawin seumur 
hidup. Dan orang-orang selalu menyangka bahwa tiyang gila, 
pikun, tuli, rabun. Cuma tiyang sendiri yang tahu, bagaimana 
sebenarnya diri tiyang. Semuanya itu tiyang lakukan merabunkan 
diri, menggilakan diri, menulikan diri, untuk melupakan kesedihan 
kehilangan masa muda yang tak bisa dibeli lagi.” 
 
Wayan berhenti, mengambil napas. Setelah menanti bertahun-tahun 
akhirnya sempat juga ia menerangkan rahasia yang sudah lama 
hendak dibocorkannya itu. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 129) 
 

4.2.3 Lambang Evaluasi 

  Lambang evaluasi dalam novel ini, diwakili oleh Gusti Biang 

sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi adat dan kebangsawanan 

serta Ngurah, Nyoman dan Wayan sebagai manusia-manusia yang 

memahami adanya pergeseran nilai-nilai adat yang dianggap terlalu 

mengikat seiring dengan perubahan jaman. 

  Keteguhan Gusti Biang dalam memegang adat sangat kuat. Ia 

merelakan cintanya kepada Wayan kandas, demi menjaga 

kebangsawanannya. Di Bali ada aturan yang membedakan kedudukan 

seseorang berdasar kasta. Kasta yang lebih tinggi tidak boleh menikah 
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dengan orang yang berkasta lebih rendah. Wayan berasal dari kasta 

Sudra, sedang Gusti Biang dari kasta Ksatriya (bangsawan) maka cinta 

mereka tidak mungkin bersatu. 

“Dia berpura-pura saja tidak tahu siapa lelaki yang selalu tidur 
dengan dia. Sebab sesungguhnya kami saling mencintai sejak kecil, 
sampai pun tua bangka ini. Hanya kesombongannya terhadap 
martabat kebangsawanannya  menyebabkan ia menolakku. Lalu dia 
kawin dengan seorang bangsawan, pengkhianat itu, semata-mata 
karena soal kasta. Meninggalkan tiyang yang tetap 
mengharapkannya. Tiyang bisa ditinggalkannya, sedangkan cinta 
itu semakin lama semakin dalam.” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 128) 
 

 Dengan alasan menjunjung adat pula, Gusti Biang melarang 

hubungan cinta antara Ngurah dan Nyoman. Bukan hanya itu, untuk hal 

yang kecil pun Gusti Biang tidak pernah lepas dari adat yang 

dipegangnya. Ia menjadi sangat marah ketika Nyoman, bedindenya 

berani menyebut “kau “ padanya. 

 
“Baik-baik! Tapi kau juga genit!” teriak Nyoman kehilangan 
kesabaran. Ia tak bisa lagi menguasai bahasa  halusnya. 
Janda itu pucat mukanya dipanggil dengan sebutan “kau”. Bibirnya 
gemetar menahan marah. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 65) 

 
Ia cuma tahu perempuan itu bedinde-nya sedang berusaha untuk 
mendurhakainya. Dan dia sebagai majikan sebagai salah seorang 
yang diwarisi darah bangsawan oleh puri itu perlu memperlihatkan 
bahwa bagaimana pun dialah yang akhirnya menang. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 68) 

 
  Dia percaya bahwa seorang bedinde yang berani terhadap 

majikannya akan mendapat tulah, dan dia yakin bahwa tindakannya 

memukul Nyoman adalah tindakan yang tepat. Apalagi seekor cecak 
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berbunyi ketika ia dengan bangganya berhasil memukul Nyoman yang 

menurut adat Bali cecak dapat diartikan sebagai saksi kebenaran. 

Janda itu memungut kembali tongkatnya. Ia tegak di tengah 
ruangan dnegan bibir mencibir. Dagunya mendongak seperti 
seorang Maha Raja, diam-diam dengan agungnya sampai beberapa 
lama. Di hatinya membersit kebanggaan kepada kesenangannya. 
Secara kebetulan sekali ketika ia memikirkan dengan bangga 
kewibawaannya yang berhasil mengalahkan Nyoman, seekor cecak 
berdetak di langit rumah Janda Tua itu, seperti semua orang Bali, 
sangat menghormati cecak sebagai lambang ilmu pengetahuan. 
Bunyi seekor cecak sering dianggap sebagai saksi kebenaran. Janda 
itu memperhatikan langit-langit sambil berkata dengan khidmat. 
“Dengar,  Ratuuu Singgih, moga-moga tulah-lah perempuan itu!” 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 44-45) 

 Bagi Nyoman, Ngurah dan Wayan, walaupun mereka 

menganggap aturan adat sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

jaman lagi, namun mereka tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dari 

adat tersebut. Ngurah yang walaupun kisah cintanya ditentang keras 

oleh ibunya, namun ia tetap menghormati dan menyayangi ibunya. 

Tutur katanya tetap halus, demi menjaga ketentraman puri tersebut. 

Sedang Nyoman tetap menjaga tingkah laku dan perkataannya pada 

Gusti Biang, walaupun tindakan Gusti Biang padanya sudah melampaui 

batas kesabarannya. 

 
Nyoman pun sudah tak tahan lagi. Kalau ia berdiri di sana, sebentar 
lagi ia akan menjadi lebih kasar dan mengumpat janda itu dengan 
umpatan-umpatan yang dipelajarinya di desa. Dan kalau itu terjadi, 
tetangga-tetangga akan berkerumun dan menyalahkannya. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 66) 
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Nyoman memilih pergi dan tidak meladeni penghinaan Gusti Biang 

lebih jauh lagi. Demikian juga dengan Wayan, ia memilih pergi dan 

meninggalkan Gusti Biang dengan kesombongannya. 

 

4.2.4 Lambang Ekspresi 

 Lambang ekspresi adalah lambang yang berkaitan dengan segala 

bentuk ungkapan beraneka macam perasaan dan emosi manusia. Dalam 

novel ini lambang ekspresi yang paling menonjol adalah rasa hormat, 

rasa benci, rasa kecewa dan rasa kasih sayang. 

 Rasa hormat ditunjukkan oleh Nyoman, Ngurah dan Wayan 

kepada Gusti Biang. Rasa hormat Nyoman dan Wayan adalah rasa 

hormat seorang bedinde kepada majikan dan sekaligus bangsawan. Ini 

ditunjukkan dengan kata sapaan yang mereka gunakan kepada Gusti 

Biang. Selain itu juga ditunjukkan dengan tutur kata yang sopan dan 

halus, walaupun mereka dalam keadaan marah sekalipun. 

 Rasa hormat Ngurah kepada Gusti Biang adalah rasa hormat 

seorang anak kepada ibunya. Demi rasa hormat itu pula Ngurah rela 

menahan kelelahan setelah perjalanannya dari pulau Jawa. 

Setelah berpikir lama, Ngurah akhirnya menerima. “Baiklah, kalau 
itu yang ibu kehendaki, “katanya sambil duduk di dekat meja. 
Perjalann dari Surabaya dengan kereta api, kemudian menyeberang 
dengan boat, dilanjutkan dengan naik bus dari Gilimanuk sangat 
melelahkannya. 
 (Bila Malam Bertambah Malam : 100) 
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 Rasa hormat Ngurah juga terlihat pada kalimat pembuka surat yang 

ia kirim untuk Gusti Biang. 

“Swastiastu, ibunda tercinta. “ Gusti Biang mulai membaca. Ia 
senang sekali dengan kalimat pembukaan yang membanggakan 
sebagai seorang ibu. Ia berkata sambil melirik kepada Wayan. 
“Dewa Ratu, dengarkan Wayan. Betapa pintarnya ia menghormati 
orang tua. 

  (Bila Malam Bertambah Malam : 80) 

 Rasa benci dalam novel ini diwakili oleh perasaaan Gusti Biang 

kepada Nyoman. Kebencian Gusti Biang dilandasi kecemburuannya 

terhadap kemudaan Nyoman. Selama Nyoman masih tampak tegar, 

selama itu pula kebencian Gusti Biang semakin membara. Apalagi 

setelah tahu bahwa Nyoman menjalin hubungan asmara dengan 

Ngurah, putera satu-satunya. 

 Namun kebencian yang sangat besar sebetulnya ditunjukkan oleh 

semua tokoh dalam novel ini kepada tembok tua puri yang 

menyimbolkan adat dan kasta. Kebencian Ngurah pada tembok ini 

disebabkan karena cintanya kepada Nyoman harus terhalang dinding 

kasta. 

Setelah menguasai dirinya lagi, Ngurah bergerak keluar. Seorang ia 
merasa sangat asing. Seolah-olah semua yang ada disekelilingnya 
tak pernah dikenalnya. Ia menatap ke halaman. Cahaya bintang-
bintang yang sunyi menerangi tembok tua dan pohon sawo itu. 
Seperti juga Gusti Biang, ia melihat tembok itu tersenyum 
kepadanya. Untuk kesekian kalinya bencinya berlipat-lipat melihat 
tembok itu. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 107) 

Demikian juga dengan Nyoman dan Wayan yang selalu melihat tembok 

tua itu tersenyum mengejeknya. 

 42



Ia memperhatikan tembok tua di halaman itu. Sekarang dia merasa 
tembok itu seolah-olah mentertawakannya. Tetapi ia tidak merasa 
dirinya rendah. Senyum tembok itu telah dapat ditaklukkannya 
dengan hati yang mengental. Hanya saja ia merasa sangat pahit. 
Suaranya memburu keluar ditunggangi kepahitan. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 115) 

 Saat Gusti Biang mengeluh tentang kelakuan Wayan yang 

menghina suaminya dan menghasut Ngurah untuk berhubungan dengan 

Nyoman, tembok tua itupun mengejeknya : sekarang dalam 

kesuramannya tembok tua itu seolah tersenyum (h. 70). Kebencian 

Gusti Biang semakin bertambah saat mengetahui bahwa Ngurah 

bermaksud mengawini pembantunya, tembok itu bukan hanya 

tersenyum mengejeknya, tetapi terbahak meludahi mukanya (h. 80). 

 Rasa kecewa dalam novel ini dapat ditemukan pada perasaan 

Nyoman yang kecewa atas tindakan Gusti Biang kepadanya. Nyoman 

kecewa karena usahanya untuk mendekatkan diri pada Gusti Biang 

ditolak. 

Ia menuding dengan ujung tongkat itu ke muka Nyoman. Nyoman 
diam saja, membiarkan janda itu bicara ke barat ke timur seperti 
biasanya. Ya, dia diam saja. Tetapi hati yang diam lebih berkata 
daripada kata-kata. Dengan sedih ia melihat jarak yang 
membentang semakin lebar antara dia dan janda bangsawan itu. 
Dipandanginya janda itu dengan perasaan penuh keasingan. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 40) 

  Kekecewaan juga dirasakan Ngurah, ketika melihat kekerasan 

hati ibunya melarang dia berhubungan dengan Nyoman. Begitu pula 

sebaliknya Gusti Biang merasa sangat kecewa dengan sikap Ngurah 

yang berani menentangnya. 
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Kepala Naga itu makin terbenam dalam cengkeraman Gusti Biang. 
Ia membisu sejadi-jadinya. Didengarnya tembok itu bersorak, 
melukai tiap sudut hatinya. Ia merasa sangat hancur setelah 
mendengar penjelasan Ngurah. Beberapa butir kesedihan itu 
mencukil air matanya, merayap dipipinya yang kisut. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 104) 

Wayan juga tidak luput dari rasa kecewa. Kekecewaan ia rasakan saat ia 

dibentak Ngurah karena telah menuduh ayah Ngurah sebagai 

pengkhianat negara. 

“Pergi!” tiba-tiba seperti ledakan petir suara Ngurah membentak 
Wayan. 
Patah senyum rajawali tua itu menjadi keping keheranan. Lantas 
gurat-gurat mukanya memperlihatkan kekecewaan yang tak 
tertahankan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia memalingkan 
mukanya dan bergerak menuruni undakan. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 123) 

 Sedangkan Ngurah juga kecewa dengan tuduhan Wayan tersebut. 

Ia telah menganggap Wayan sebagai keluarga, namun Wayan tega 

merusak nama baik ayahnya. 

Kalau tadinya ia merasakan orang tua itu sebagai bahagian dari 
dirinya, sekarang ia melihatnya sebagai tangan-tangan setan yang 
hendak meremasnya. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 120) 

 Rasa kasih sayang adalah inti dari seluruh novel ini. Karena kasih 

sayangnya pada Ngurah, Nyoman rela mengabdi pada Gusti Biang dan 

bersabar hati menghadapi kerewelan dan kenyinyiran Gusti Biang. 

Karena kasih sayang pula Wayan rela berpura-pura selama bertahun-

tahun sebagai seorang yang pikun dan linglung, mengabdi pada orang 

yang dicintainya, wanita yang telah menyia-nyiakannya. 
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“Seperempat abad tiyang mengabdi di rumah ini karena cinta. 
Sekarang tiyang pergi sebab tidak bisa lagi bergaul dengan keadaan 
yang buruk ini. Bapa pergi, Tu Ngurah!” 

  (Bila Malam Bertambah Malam : 115) 

Karena kasih sayangnya pada Nyoman, Ngurah juga rela membantah 

ibu yang disayanginya dan melanggar aturan kasta. 

“Ya!” tiba-tiba Ngurah berkata dengan lantang dan pasti. “Ya, 
titiyang akan mengawininya.” 
Janda bangsawan itu bukan main terkejutnya. 

“Ngurah! Kau sudah diguna-gunanya!” 

“Kami saling  mencintai, ibu!” tekan Ngurah sambil berdiri. 

  (Bila Malam Bertambah Malam : 102) 

 
Juga, karena kasih sayangnya pada Ngurah, Wayan juga berani 

membongkar rahasia yang telah bertahun-tahun ia simpan. Kasih 

sayang antara Ngurah dan Wayan dapat dilihat pada bagian berikut ; 

Ketika itu Ngurah sedang digeluti oleh bermacam-macam pikiran, 
tidak disadarinya orang tua itu telah berdiri di depan undakan, 
memperhatikannya. 
 
“Ngurah!” bisik Wayan dengan sayang. Ngurah masih juga 
terpukau oleh pikirannya. Ia sedang berjuang untuk mengambil 
tindakan yang paling tepat pada saat yang memuncak itu. 
“Ngurah!” bisik Wayan sambil menaiki undakan. 
Sekarang bisikan itu mengusir gelutan pikirannya. Ia tersentak, 
mencari arah suara. Di atas undakan itu ia melihat tubuh Wayan 
seperti sebuah patung yang memukaunya. 
“Bapa Wayan!” teriak Ngurah sambil melompat memeluk orang 
tua itu. Lelaki tua itu menjatuhkan kopernya dan tidak bisa lagi 
membendung air matanya. Ia hanya bisa memegang dan meraba 
badan Ngurah yang sehat sambil menyebut namanya berulang kali. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 112) 
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  Akhirnya karena kasih sayang jugalah Gusti Biang mengijinkan 

Ngurah menikah dengan Nyoman. Gusti Biang menghapus air matanya 

pula. “Aku tak akan mencegahnya lagi,” jawabnya kemudian. “Kita 

akan mengawinkannya.” 

 

4.3 Sistem Sosial 

4.3.1 Status 

 Status merupakan sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

dan dibebankan pada seseorang dalam masyarakat. Dalam novel ini, 

setiap tokoh memiliki lebih dari satu status. 

 Gusti Biang memiliki empat status, yaitu sebagai seorang 

bangsawan, isteri dari I Gusti Ngurah Ketut Mantri, seorang bangsawan 

terkemuka di puri Tabanan, Bali, sebagai ibu dari Ngurah, sebagai 

majikan dari Nyoman dan Wayan, sekaligus sebagai kekasih dari 

Wayan. 

 Ngurah juga memiliki empat status, yaitu sebagai bangsawan 

penerus keluarga,  sebagai anak dari Gusti Biang, sebagai kekasih 

Nyoman dan juga sebagai anak dari Wayan. 

 Wayan memiliki tiga status, yaitu sebagai bekas pejuang 

kemerdekaan, sebagai kekasih Gusti Biang dan sebagai ayah dari 

Ngurah. Sedangkan Nyoman memiliki dua status, yaitu sebagai 

bedinde Gusti Biang dan sebagai kekasih Ngurah. 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat status mereka sebagai berikut : 

No Tokoh  Jenis Status 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Gusti Biang  
 
 
 
 
Ngurah 
 
 
 
 
Wayan 
 
 
 
Nyoman 

- Bangsawan di Puri Tabanan, Bali 
- Ibu dari Ngurah 
- Kekasih dari Wayan 
- Majikan dari Nyoman dan Wayan 
 
- Bangsawan, penerus keluarga 
- Kekasih Nyoman 
- Anak Gusti Biang 
- Anak Wayan 
 
- Pejuang kemerdekaan 
- Kekasih Gusti Biang 
- Ayah dari Ngurah  
 
- Bedinde Gusti  Biang 
- Kekasih Ngurah  
 

 

 
4.3.2 Peranan 

 Peranan adalah aspek dinamis dari status, yaitu pola kegiatan 

tertentu yang diperlihatkan seseorang sesuai dengan statusnya dalam 

kehidupan sosial tersebut. Pada novel ini, setiap tokoh pada awalnya 

kurang dapat menjalankan peran sesuai statusnya dalam kehidupan 

dengan orang-orang yang mereka sayangi. Walaupun pada akhirnya 

mereka dapat melakukan peran tersebut. Namun pada kehidupan 

bermasyarakat, kebanyakan tokoh-tokoh tersebut dapat berperan sesuai 

status yang dimiliki. 

 Gusti Biang dan Ngurah, dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

berperan sebagai bangsawan yang baik. Dengan tetap menjaga martabat 

keluarga, nilai-nilai leluhur mereka dapat menjalankan statusnya 
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dengan baik. Namun bagi Wayan, statusnya sebagai pejuang 

kemerdekaan tidak dapat dijalaninya dengan baik. Ia malah menjadi 

seorang pelayan di puri tua. Hal ini terjadi karena statusnya sebagai 

pejuang kemerdekaan hanya diketahui oleh segelintir orang yang 

sebagian besar dari mereka sudah meniggal. Sehingga unturk berperan 

sebagai seorang pahlawan, ia merasa malu. Apalagi ia seorang mata-

mata, sehingga sudah menjadi kebiasaannya untuk bersembunyi dari 

masyarakat agar penyamarannya tak terbongkar. Penyamarannya terus 

ia lakukan agar tetap dapat berdekatan dengan wanita yang sangat ia 

cintai. Ia juga terpaksa tidak menjalankan peran sebagai kekasih yang  

baik bagi Gusti Biang serta ayah yang baik bagi Ngurah. Namun 

akhirnya ia sadar, dan mencoba memperbaiki perannya tersebut dengan 

pengakuan yang ia buat.  Perannya sebagai ayah Ngurah ia perbaiki 

dengan cara mendukung hubungan Ngurah dan Nyoman. Ia tidak mau 

anaknya juga menderita karena perbedaan kasta seperti yang 

dijalaninya. 

Cinta yang tak sampai bisa membuat akibat-akibat yang paling 
buruk. Dan kegagalannya tak perlu menjadi kegagalan orang muda 
pula. Dengan hati yang lebih tetap, sekarang ia memandang Ngurah 
lagi, bagai hendak memberi kekuatan. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 131) 

 Peran Gusti Biang sebagai majikan Nyoman memang berhasil. Ia 

berhasil menancapkan kekuasaannya pada Nyoman dengan baik, 

walaupun pada akhirnya ia kehilangan kekuasaannya pada Nyoman, 

seiring kepergian Nyoman dari puri tersebut. Namun demikian, 
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perannya sebagai ibu yang baik bagi Ngurah dan kekasih yang baik  

bagi Wayan bisa dikatakan gagal. Ia gagal memerankan ibu yang baik 

dengan mengusir Nyoman, yang merupakan kekasih Ngurah, dan 

menentang hubungan Ngurah dengan Nyoman yang saling mencintai. 

Ia juga gagal menjadi kekasih yang baik bagi Wayan, ia justru 

menjadikan Wayan seorang pembantu dan mengumpatnya setiap 

waktu. Untunglah, saat topengnya terbuka, dan semua rahasia 

dibeberkan oleh Wayan, ia dapat memperbaiki diri. Ia lalu mengijinkan 

Ngurah menikahi Nyoman, dan ia tidak lagi menyembunyikan cintanya 

pada Wayan. 

Keduanya saling berpandangan. Dan sekarang keduanya ingat 
kembali air mata cinta mereka yang tak pernah sampai dan tertekan 
selama hidup. Gusti Biang tertunduk, malu menyerangnya kembali, 
sedangkan Wayan mengusap air matanya. 

 (Bila Malam Bertambah Malam : 133) 

 Peran Ngurah sebagai penerus keluarga, sebagai anak Gusti Biang 

dan anak Wayan bisa dikatakan gagal. Ia gagal melanjutkan sekolahnya 

di Jawa, ia gagal memenuhi permintaan ibunya untuk menjaga martabat 

keluarga dengan menikahi Sagung Rai, yang dipilihkan ibunya, ia juga 

gagal menjadi anak yang baik bagi Wayan karena ia tidak pernah tahu 

bahwa Wayan adalah ayahnya. Satu-satunya peran yang berhasil ia 

jalani adalah statusnya sebagai kekasih Nyoman. Ia berhasil 

memperjuangkan cintanya kepada Nyoman dengan melanggar aturan 

kasta dan melanggar perintah ibunya sedangkan Nyoman sendiri, pada 

awalnya ia berhasil menjalankan peran sebagai pelayan Gusti Biang 
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namun pada akhirnya kekecewaan dan ketidakmampuannya 

menghadapi Gusti Biang membuat ia gagal menjalani peran seorang 

bedinde yang baik. Bahkan ia juga gagal menjalankan peran sebagai 

kekasih Ngurah, karena ia nekad pergi ke desa dan mengabaikan pesan 

Ngurah untuk merawat Gusti Biang. Satu-satunya peran yang dapat ia 

jalani adalah statusnya sebagai individu yang merdeka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari uraian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 

1. Perilaku dan tindakan yang dilakukan para tokoh dalam novel Bila Malam 

Bertambah Malam dipengaruhi oleh aspek sosial yang berupa sistem 

budaya dan sistem sosial  yang melingkupinya. 

2. Sistem budaya yang mempengaruhi tindakan mereka adalah sistem 

budaya yang berupa lambang konstitusi (keterbatasan hidup manusia), 

lambang kognisi (penemuan dan pengakuan jati diri masing-masing 

tokoh), lambang evaluasi (kesetiaan terhadap adat dan aturan kasta yang 

mulai bergeser) dan lambang ekspresi (rasa hormat, benci, kecewa dan 

kasih sayang). Keempat sistem budaya tersebut memaksa tokoh 

berperilaku dan bertindak sesuai aturan budaya yang berlaku sehingga 

mengalirkan jalinan cerita yang menimbulkan konflik dalam interaksi 

sosialnya. 

3. Pada sistem sosial, status yang dimiliki oleh para tokoh tidak dapat 

menjamin terlaksananya peran yang sesuai dengan status yang mereka 

miliki tersebut. Kegagalan setiap tokoh dalam memerankan status mereka 

mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka, sehingga mereka 

mengalami konflik dengan tokoh lain dalam berinteraksi. Namun dengan 
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perbaikan diri pada akhirnya mereka mencoba menselaraskannya agar 

peran mereka dapat berjalan sesuai dengan status yang mereka miliki. 

 

5.2 Saran 

  Hal-hal yang telah dikemukakan di atas baru menyentuh aspek sosial, 

khususnya sistem budaya dan sistem sosial yang mendasari tingkah laku 

tokoh dalam novel Bila Malam Bertambah Malam. Oleh karena itu penelitian 

ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, karena masih banyak aspek 

sosial yang dapat diteliti pada novel Bila Malam Bertambah Malam  ini. 

  Di samping itu,  unsur kepribadian pada masing-masing tokoh dalam 

novel ini sebenarnya merupakan hal lain yang masih perlu pembahasan 

tersendiri. 

  Dengan demikian mengingat belum semua masalah dalam novel ini 

dapat dipecahkan secara tuntas dalam penelitian ini perlu kiranya dilakukan 

penelitian lanjutan untuk menambah khasanah penelitian sastra. 
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LAMPIRAN 
 
 

Kata-kata Bahasa Bali 

 
Arja roras,  opera rakyat yang dimainkan oleh dua belas pemain 

Bapa,   Bapak (dibaca Bapê) 

Bedinde,   pelayan 

Dewa Ratu,  kata seru (= Ya Tuhan!) 

Icang,  aku 

Kasta,  Sistem strata sosial berdasarkan kelas yaitu Brahmana, Ksatria, 

Weisya dan Sudra  

Ksatria kenceng, bangsawan yang merasa dirinya berasal dari keturunan 

Majapahit 

Leak, manusia jadi jadian 

Loloh, jamu 

Nunas sugere, salam penghormatan dari rakyat kepada bangsawan 

Titiyang/ tiyang, saya 
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