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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu 

yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipungkiri 

setiap individu di dalam keluarga saling berinteraksi satu sama lain. Proses 

interaksi antar individu akan mempengaruhi bagaimana bentuk keluarga tersebut 

serta bagaimana proses sosial yang akan terjadi. Pada akhirnya semua proses 

sosial akan menciptakan suasana serta mempertahankan suatu budaya. Karakter 

dan fungsi setiap individu yang berbeda antar satu anggota keluarga dengan 

anggota keluarga yang lainnya memberikan warna tersendiri dalam hubungan 

keluarga. Tentunya semua orang ingin memiliki hubungan di dalam keluarga yang 

harmonis, dimana setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran sebagaimana 

mestinya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan. (Q.S At Tahrim:6) 

 

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang tua sebagai 

kepala keluarga memiliki tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pemelihara 

anggota keluarganya, juga sebagai pendidik yang harus mengajarkan bagaimana 

bersosialisasi, taat terhadap agama dan bertaqwa kepada Allah, serta mengajarkan 

anak dalam membentuk karakter. Jika dalam suatu keluarga tidak menjalankan 
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tugas atau peran tersebut, maka dalam suatu keluarga akan dijumpai pelbagai 

masalah.  

Salah satu penyebab permasalahan dalam hubungan keluarga disebabkan 

oleh latar belakang keluarga  yang buruk. Seperti   halnya  sekarang  tidak  jarang   

ditemui  sebuah keluarga yang tidak harmonis. Salah satu pemicu dari keluarga 

yang tidak harmonis adalah kurangnya peran seorang istri dalam sebuah rumah 

tangga, sehingga suami mencari kenyamanan di luar rumah, karena pelayanan 

seorang istri dalam keluarga kurang berperan. Hal tersebut akan berdampak pada 

hubungan keluarga menjadi kurang baik, serta akan terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga, depresi, kurangnya kebahagian dalam suatu keluarga sehingga akan 

mengakibatkan masalah sosial atau yang disebut keluarga disfungsional.  

Salah satu kasus keluarga disfungsional yang nyata berdasarkan data yang 

diambil dari cnnindonesia.com pada tanggal 29 Oktober 2019 pada pukul 08.30, 

adalah apa yang terjadi pada mantan personil Spice Girls yang menderita penyakit 

post traumatic stress disorder setelah bercerai dengan suaminya, karena 

mengalami konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga seks, dan 

alkohol pun menjadi pelarian penyanyi yang berjulukan Scary Spice. 

Fenomena keluaga disfungsional tersebut juga tergambar dalam novel 

Summer Cannibals karya Melanie Hobson, yang mengisahkan tentang keluarga 

yang tidak harmonis. Di dalam novel tersebut menceritakan bagaimana kehidupan 

keluarga blackford yang menghabiskan liburan musim panas di rumah besar yang 

dipenuhi dengan tanaman di Ontario Kanada. Keluarga yang penuh dengan 
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kerinduan, nafsu, rahasia, penghianatan antara anggota keluarga sehingga 

menimbulkan peristiwa-peristiwa tak terduga. 

Salah satu hal yang membuat pembaca tertarik akan novel Summer 

Cannibals yaitu jalan ceritanya yang banyak mengajarkan arti hubungan keluarga, 

memberikan hikmah, moral juga konflik yang dialami keluarga yang 

mendominasi alur ceritanya.  Berdasarkan latang belakang di atas, penelitian ini 

mengambil judul Pesan Moral Melalui Keluarga Disfungsional dalam Novel 

Summer Cannibals Karya Melanie Hobson. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, dalam peneltian ini dirumuskan 

permasalahan antara lain sebagai berikut: 

1)  Bagaimana gambaran keluarga disfungsional dalam novel Summer 

Cannibals? 

2) Bagaimana pesan moral melalui keluarga disfungsional dalam novel 

Summer Cannibals? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Penulis memaparkan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan gambaran keluarga disfungsional dalam novel Summer 

Cannibals 
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2) Mendeskripsikan pesan moral melalui keluarga disfungsional dalam novel 

Summer Cannibals 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Kegunaan penelitian ini 

secara teoritis bagi penulis ataupun pembaca, dapat memperluas khazanah 

pengetahuan tentang sosiologi sastra. 

Kegunaan praktisnya hasil penelitian ini yaitu sebagai wadah dalam 

mengaplikasikan ilmu sosiologi yag berkaitan dengan pentingnya moral dalam 

sebuah keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis sehingga tidak akan 

menimbulkan masalah sosial dalam keluarga atau yang disebut keluarga 

disfungsional seperti yang tergambar dalam novel  dalam  novel Summer 

Cannibals karya Melanie Hobson. 

 

1.5 Kritik Sastra 

Novel Summer Cannibals  karya Melanie Hobson banyak dinikmati dan 

juga berhasil memikat para pembaca. Ada beberapa kritik yang penulis ambil dari 

para pembaca terhadap novel Summer Cannibals. 

1) Glen 2018 

A wild, lyrical, gorgeously written look at an upper-middle-

class family living in a mansion in Hamilton, Ontario. I like 

the fiction of domestic perversity, so this reminded me of Iris 

Murdoch and Agatha Christie in the best way. Hard to put 

down. 
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Tampilan yang liar, liris, dan ditulis dengan indah pada 

keluarga kelas menengah atas yang tinggal di sebuah rumah 

besar di Hamilton, Ontario. Saya suka fiksi kesesatan rumah 

tangga, jadi ini mengingatkan saya pada Iris Murdoch dan 

Agatha Christie dengan cara terbaik. Sulit untuk diturunkan. 

 

Penulis menyimpulkan ungkapan Glen yang menyukai novel Summer 

Cannibals yaitu jalan ceritanya yang indah dengan menceritakan keluarga yang 

berperilaku aneh yang  tinggal di Hamilton Ontario. Dia sangat suka dengan fiksi 

cerita ini. Sementara itu, kritik lain mengungkapkan bahwa novel ini menawarkan 

pemeran karakter seperti yang diungkapkan Coil. 

     

2) Coil, 2018 

   In her debut novel, Melanie Hobson offers a cast of 

characters so self-consumed it feels surreal to read from their 

perspectives . . . It’s fun to read about people behaving badly, 

and this novel is nothing if not entertaining. Tolstoy taught us 

“every unhappy family is unhappy in its own way.” Hobson 

gives the phrase new life with this lot.”— 

 

Dalam novel debutnya, Melanie Hobson menawarkan 

pemeran karakter yang sangat mementingkan diri sendiri 

sehingga terasa tidak nyata untuk dibaca dari sudut pandang 

mereka. . . Sangat menyenangkan membaca tentang orang 

yang berperilaku buruk, dan novel ini tidak berarti jika tidak 

menghibur. Tolstoy mengajari kami "setiap keluarga yang 

tidak bahagia tidak bahagia dengan caranya sendiri." Hobson 

memberi frase hidup baru dengan lot ini 

 

Penulis mengungkapkan bahwa buku ini sangat disukainya terlebih dari sisi 

karakter. Bagian dimana sudut pandang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Coil 

merasa sangat senang dengan membaca buku Summer Cannibals ini  karena 

sangat menghibur. Menurutnya, novel ini banyak menggambarkan beberapa 

perilaku buruk dalam keluarga. Namun novel ini memberikan cara yang bijak 
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dalam menyikapi kasus perilaku menyimpang yang terjadi, sehingga pembaca 

dapat mengambil hikmah atau pun pelajaran berdasarkan permasalan dan perilaku 

yang terdapat dalam novel. 

 

3) Bob Shacochis, 2018 

 

 Melanie Hobson writes with the dark energy and twisted 

exuberance reminiscent of her most celebrated 

predecessors—Atwood, Murdoch, Oates, and so many others 

plumbing the raw, violent depths of toxic families. Her 

mesmerizing characters are semi-feral, trapped and 

struggling under the terrible weight of what a man can do to 

a girl, a daughter, a wife. Summer Cannibals seems perfectly 

written for the world today, our blind greedy stumble from 

thing to thing.” 

 

 Melanie Hobson menulis dengan energi gelap dan 

kegembiraan yang berputar-putar yang mengingatkan pada 

pendahulunya yang paling terkenal — Atwood, Murdoch, 

Oates, dan banyak lainnya yang menyelami kedalaman 

keluarga beracun yang kasar dan penuh kekerasan. 

Karakternya yang memesona adalah semi-liar, terperangkap 

dan berjuang di bawah beban mengerikan dari apa yang dapat 

dilakukan seorang pria terhadap seorang gadis, anak 

perempuan, seorang istri. Summer Cannibals tampaknya 

ditulis dengan sempurna untuk dunia saat ini, keserakahan 

buta kita tersandung dari satu hal ke hal lain.  

 

Bob Shacochis adalah penulis buku The Woman Who Lost Her S. Bob  

menilai novel Summer Cannibals karya Melanie Hobson ini ditulis dengan energi 

gelapnya dan ditulis dengan sempurna, yang menceritakan keluarga yang kurang 

baik atau yang disebut dengan toxic. Bob menganggap setiap karakter yang ada 

dalam novel  Summer Cannibals sangat mempesona karena berjuang di bawah 

beban keluarga yang mengerikan. 
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Novel Summer Cannibals karya Melanie Hobson ini menggambarkan 

keluarga yang banyak terjadi di era sekarang. Terlebih lagi dengan latar belakang 

keluarga yang buruk sering menjadi pemicu terjadinya kasus deliquency atau 

perilaku menyimpang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih 

mempertahankan peran orang tua dalam sebuah keluarga agar terciptanya 

keluarga yang harmonis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


