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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berinteraksi satu 

sama lain dalam kehidupannya, Gillin dan Gillin (1954) dalam Soekanto 

(1882:55). Lingkungan dimana mereka hidup membentuk suatu budaya yang 

sangat berpengaruh dalam kehidupan sosialnya. Lingkup budaya tersebut antara 

lain tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berinteraksi dengan 

sesama individu, juga bagaimana mereka menjalin hubungan pribadi, maupun 

hubungan antar berbeda kumunitas. Dalam hal ini budaya sangat berpengaruh 

besar karena akan terlihat bagaimana perbedaan tradisi antar komunitas tersebut. 

Perbedaan itu dapat terlihat dari bagaimana gaya hidup masyarakat tersebut, 

kebiasaan makan, hiburan atau pertunjukan, sistem pernikahan yang berbeda dan 

bagaimana cara mereka menyapa atau memperlakukan orang lain.  

Perbedaan budaya tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan sebuah 

pertentangan atau konflik. Sebagai fakta, dilansir dari http://liputan6.com terjadi 

fenomena konflik antaretnis dikarenakan benturan budaya antara Suku Dayak dan 

Madura di Sampit Kalimantan Tengah, pada 28 Februari 2001. Penyebab dari 

benturan budaya tersebut adalah karena orang Madura memiliki kebiasaan 

membawa senjata tajam seperti cerulit di dalam pergaulan. Selain itu, masyarakat 

Madura juga telah memperkenalkan budaya kekerasan dalam kehidupan sehari-

hari. Kondisi ini mengundang reaksi spontan dari masyarakat Dayak, sehingga 
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pertikaian di antara suku itu tidak dapat dihindari. Fakta tersebut menjadi bukti 

bahwa pertentangan budaya dipengaruhi  oleh perbedaan budaya.  

Salah satu karya sastra yang menggambarkan fenomena pertentangan 

budaya adalah novel 2 states karya Chetan Bhagat yang memiliki cerita yang 

menekankan pada pertentangan budaya antar dua keluarga yang berasal dari India. 

Salah satu perbedaan tersebut terlihat dari bagaimana mereka saat menyantap 

makanan dan jenis makanan yang mereka makan. Contohnya dari pihak kelurga 

perempuan dari India Selatan yaitu Tamil Nadu adalah keluarga vegetarian (orang 

yang tidak memakan unsur hewani) dan makan nasi. Cara mereka makan masih 

menggunakan cara  tradisional yaitu menggunakan daun pisang sebagai pengganti 

piring di atas lantai. Hal ini berbeda dengan keluarga dari pihak laki-laki, mereka 

dari India utara, yaitu keluarga Punjabi yang diceritakan bahwa mereka 

mengkonsumsi non-vegetable (makan daging). Cara mereka makanpun sudah 

menggunakan cara modern yaitu menggunakan piring yang diletakan di atas meja. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, novel 2 states karya Chetan Bhagat 

lebih menekankan unsur budaya yang sangat melekat di dua komunitas yang 

memiliki tradisi yang berbeda. Unsur perbedaan budaya ini menjadi daya tarik 

tersendiri bagi penulis untuk memahami lebih dalam perbedaan budaya yang 

terdapat di dalam novel tersebut. Alasan penulis memilih 2 states karya Chetan 

Bhagat sebagai objek penelitian adalah kondisi pertentangan budaya yang tampak 

dalam latar belakang sosial budaya novel. Hal ini memungkinkan untuk menelaah 

bagaimana budaya yang terdapat dalam novel tersebut. Oleh karena itu, penulis 
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mengambil judul penelitian tentang pertentangan budaya Punjabi dan Tamil Nadu 

dalam novel 2 states karya Chetan Bhagat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana gambaran budaya Punjabi dan budaya Tamil Nadu dalam novel 2 

states karya Chetan Bhagat?  

2)  Bagaimana pertentangan budaya Punjabi dan Tamil Nadu dalam novel 2 

states karya Chetan Bhagat?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan menelaah pertentangan budaya dua tradisi berbeda dari penelitian 

ini adalah  sebagai berikut: 

1) Mengungkapkan gambaran budaya Punjab dan Tamil Nadu dalam novel 2 

states karya Chetan Bhagat. 

2) Mengungkapkan bagaimana pertentangan budaya Punjabi dan budaya Tamil 

Nadu dalam novel 2 states  karya Chetan Bhagat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca, akademi sastra, peneliti, dan mahasiswa. Adapun manfaat yang bisa di 

dapat adalah sebagai berikut:  

1) Menjadi sumber pengetahuan di bidang sastra khususnya sosiologi sastra 

tentang sosial budaya dan memberikan referensi dalam pengkajian sosiologi 

sastra. 
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2) Pembaca dapat mengenal perbedaan dari budaya India Selatan dan budaya 

India Utara khususnya budaya Tamil Nadu dan budaya Punjabi  

3) Sebagai reverensi bagi pembaca untuk peneliti selanjutnya 

1.5 Kritik Sastra  

Terdapat beberapa kritik sastra menurut opini para pembaca, antara lain 

menurut S.R. Arya (2015), ia berpendapat bahwa: 

 

The simple Indian story has been narrated in such a hilarious way. 

Moreover it has personal elements of the author's courtship. Saying 

this, it is completely unavoidable fact that in real life love marriages 

have to go through a lot of hardships. I adore this story for 

treating3such a serious thing like facing the hardships in convincing 

two different families of completely two different cultures into a 

cheerful read. The narrative is fast and witty. At times though I felt 

that a few scenes could be presented in a better way. But overall, it 

is a great read.  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut S.R Arya mengagumi bahwa novel 2 states 

merupakan novel yang mengisahkan cerita India yang sederhana dengan cara 

yang lucu, dan menjadikan hal yang serius menjadi sebuah cerita yaitu 

menyakinkan dua keluarga yang berbeda dan perbedaan budayanya. Kemudian 

secara keseluruhan novel ini adalah bacaan yang bagus.  

Kedua, diungkapkan oleh Devanshi Gupta (2017) yang dilansir dari 

sumber yang sama dengan pendapat sebelumnya, ia berpendapat bahwa:  

This book has been on my mind for so long. This is one of the most 

popular authors of India and this is his most popular book. I'm 

surprised I haven't read it earlier. This was better than I had 

expected. Nowadays his writing has deteriorated too much, but this 

is a book Chetan Bhagat wrote in his golden days. I liked certain 

aspects of this book. The stuff he said about inter-caste marriages in 

India is absolutely true. They're frowned upon; they're extremely 

rare. And someone who tries to speak out against this inherent belief 

in Indian families is brave. Many people have done it and all of them 
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deserve applause, including Chetan Bhagat. This book tried to break 

stereotypes: inter-caste marriage, feminism, etc.But for every 

stereotype this book tries to break, it ends up reinforcing two 

more:Sex is all men live for. Punjabis are sexist and 

extravagant.Tamilians are boring and educated.Women are 

emotional. Though at times Chetan Bhagat scored with the humour, 

sometimes the humour was just redundant and trite. For e.g. Krish 

looking at the house of the girl his mother wants to set him up with 

and almost thinking that he should marry her for the money. Apart 

from this, the book read like a Bollywood script at times. Especially, 

the ending. Of course, everyone is merry and the girl's father gives 

away a speech about how stupid it is to stop inter-caste marriage. 

And then the happily ever after. It's too Bollywood. Not that I'm 

complaining. And the Swamiji: that was so unnecessary and cliché 

In conclusion, I liked it. I'm impressed, but gods, India   needs more 

authors 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Devanshi Gupta memuji bahwa novel ini 

merupakan novel yang populer yang dibuat oleh penulis yang sangat terkenal di 

India. Gupta menyukai aspek-aspek tertentu yang terdapat dalam novel ini yaitu 

tentang pernikahan antar kasta yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. 

Kemudian ia juga berpendapat bahwa buku ini mencoba untuk mendobrak tradisi 

pernikahan antar kasta yang sama, feminisme dan lain-lain. Gupta juga 

berpendapat bahwa lelucon yang terdapat di novel ini aga berlebihan. 

pendapat terakhir berasal dari Ambreen (2012) yang juga dilansir dari dua 

pendapat yang sama dari kedua pendapat di atas. 

A typical bollywood love story. Both the lovers are from different 

states, hence the title 2 states and their families are very traditional 

and narrow minded, not to mention stereotypical.It had a lot of 

humour, though sometimes it felt as if the writer was trying too hard 

to be funny. Also, if you are a south indian and get easily offended, 

you might not want to read this book. Overall it was pretty good and 

a light read 

 

Ambreen (2012) berpendapat bahwa novel ini bercerita tentang pasangan yang 

berasal dari dua tempat yang berbeda dan keluarga yang konservatif. Kemudian 
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terdapat humor yang terkadang humornya seperti dibuat-buat oleh pengarang agar 

terlihat lucu, dapat membuat seorang yang berasal dari india selatan yang mudah 

tersinggung, tidak akan mau membaca buku ini. Ia juga berpendapat bahwa buku 

ini bagus, dan ringan untuk dibaca.   


