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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil kreativitas pengarang dalam melakukan 

penggembaraan batin, proses perenungannya yang mendalam atas sesuatu yang 

berada di luar dirinya. Pada saat itu tercapailah kerja estetika yang dilakukan oleh 

pengarang atau seniman (Sugiarti: 2014).  Karya sastra diciptakan oleh pengarang 

atau seniman yang biasanya disebut sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastrawan itu sendiri adalah anggota masyarakat, 

ia terikat oleh status sosial tertentu. Sastra adalah lembaga sosial yang 

menggunakan bahasa sebagai medium, bahasa itu sendiri merupakan ciptaan 

sosial. Maka dari itu, sastra menampilkan gambaran kehidupan. Gambaran 

kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial.  

 Karya sastra di samping menunjukan sifatnya yang rekreatif, ia juga 

merupakan dian penerang yang mampu membawa manusia mencari nilai-nilai 

yang dapat menolongnya untuk menemui hakikat kemanusiaan yang 

berkepribadian. Karya sastra mempunyai kandungan-amanat-spiritual yang 

berbalut etika. Ia merupakan segi sentral pusat bertemunya dimensi sosial dan 

transendental di dalam penciptaan karya sastra. Dimensi sosial menunjuk pada 

kehidupan kemanusiaan yang bersifat profane dan dimensi transendetal, 

menunjuk pada tujuan kehidupan yang lebih tinggi, yang berpuncak pada yang 

gaib di atas sana (Sugiarti:2016).  
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Berbagai masalah yang dituangkan pengarang ke dalam bentuk karya 

sastra membuat karya sastra itu menjadi menarik. Di dalamnya ia mengungkapkan 

sesuatu yang boleh dan tak boleh diungkap dalam tata nilai masyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan, kehidupan mencakup hubungan-antar masyarakat, antar masyarakat 

dengan orang-seorang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin 

seseorang. 

Salah satu masalah yang mampu diungkapkan pengarang dalam bentuk 

karya sastra adalah konflik sosial. Semua yang melakukan peran dari ide yang 

dituangkan oleh pengarang adalah para tokoh-tokoh fiksi yang sudah di 

imajinasikan oleh seorang pengarang dan membuat sebuah karya sastra tersebut 

menjadi hidup dan menarik. Ada juga sebuah karya sastra yang sangat kental 

menceritakan sebuah perjuangan kaum Ahmadiyah menghadapi konflik sosial 

seperti pada novel Maryam ini. 

 Novel merupakan prosa fiksi yang berisi tentang kehidupan tokohnya dari 

awal hingga akhir. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, 

unsur-unsur yang saling menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah 

totalitas, unsur kata, bahasa, misalnya merupakan salah satu bagian dari totalitas. 

Di sebuah novel dapat ditemukan keunikan-keunikan dalam karangan siapapun. 

Keunikan tersebut dapat berupa prinsip-prinsip etnis, konflik-konflik, tipe-tipe 

latar, karakter-karakter, dan tindakan.  

Dewasa ini perkembangan sastra yang mengangkat tema-tema keagamaan 

semakin marak. Seperti di dalam kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi dan 

Kembali karya Helvy Tiana Rosa merupakan salah satu karya sastra yang 

mengeksplorasi bagaimana secara filosofis manusia harus memahami agama 
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secara komprehensif. Sesungguhnya, sastra yang bertema keagamaan akan memberikan 

pengalaman keberagamaan yang cukup baik bagi pembaca. Perkembangan sastra 

Indonesia diwarnai dengan hadirnya tema-tema keagamaan yang niscaya akan terus 

menyemarakkan khazanah kesusasteraan Indonesia. Karya sastra akan mampu 

memberikan pengalaman rohaniah dan batiniah kepada pembaca, karena sastra selalu 

menghadirkan sesuatu yang indah dan memiliki manfaat bagi pembaca. 

Pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kejujuran dan 

Islam itu indah. Keindahannya dapat dirasakan ke dalam seluruh denyut nadi 

kehidupan manusia tanpa terkecuali. Islam membawa keharmonisan dalam kehidupan 

dunia dan akhirat, sehingga manusia diharapkan mampu melakukannya secara baik. 

Melalui tingkah laku tokoh-tokoh yang ditampilkan inilah seorang pengarang dapat 

menggambarkan kehidupan manusia dari sisi keagamaan mengenai persoalan-

persoalan yang terjadi dalam diri sendiri ataupun orang lain. Tokoh merujuk pada 

individu-individu yang muncul di dalam cerita, dalam sebuah karya sastra, tokoh 

merupakan unsur yang sangat penting karena sosok yang benar-benar mengambil peran 

dalam cerita. Kehadiran tokoh dalam cerita, memiliki dan memainkan perannya 

masing-masing sehingga membuat karya sastra menjadi lebih hidup.  

Tidak semua hasil karya sastra yang mengangkat tema keagamaan. 

Pengarang sebagai penghasil cipta sastra pada dasarnya memiliki berbagai 

perspektif yang dihadirkan pada karyanya dengan berbagai pertimbangan. 

Berbagai dimensi kehidupan manusia menjadi lahan kreatif dalam menggali ide, 

imajinasi, tempat berkontemplasi untuk memproduk karya. Pengarang bisa 

mengarahkan ceritanya ke perspektif konflik tokoh yang dibuat di dalamnya baik 

konflikbatiniah maupun lahiriah. 
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Konflik merupakan bagian dari sebuah cerita yang bersumber pada 

kehidupan. Oleh karena itu, pembaca dapat terlibat secara emosional terhadap apa 

yang terjadi dalam cerita. Konflik akan terjadi apabila tidak adanya kesepakatan 

atau pengaturan secara teratur antara sebuah keinginan satu dan keinginan yang 

lain. Konflik juga dapat terjadi jika tidak adanya kesepakatan antara ego satu dan 

ego yang lain. Hal ini biasanya terjadi pada kehidupan nyata yang kebanyakan 

orang sering menghindarinya. Namun, dalam dunia sastra, konflik sangatlah 

dibutuhkan bahkan dapat dibilang penting demi menunjang isi cerita. Untuk 

beberapa konflik ini tak terelakkan lagi mereka diciptakan oleh fakta keanggotaan 

individu dalam suatu kelompok atau organisasi pembentukan yang tidak bisa 

dikendalikan. Saling berhubungan antara individu, kelompok, dan organisasi. 

Sementara konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara 

satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya 

sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial 

sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang 

mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. 

Sementara itu  Soekanto (2013: 91-92) menyebutkan adanya faktor-faktor 

internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam 

masyarakat. Salah satunya adalah faktor internal atau yang bersumber dalam 

masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah 

perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Penyebab 

perubahan sosial selain bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri juga dapat 

bersumber dari luar masyarakat ituyaitu konflik eksternal. Di antaranya adalah 

faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh 

kebudayaan masyarakat lain. 
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Penelitian ini membahas konflik sosial dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra. Salah satu novel yang mengandung tema keagamaan dengan 

memuat unsur konflik sosial adalah novel berjudul Maryam karya Okky 

Madasari, merupakan karyanya yang ketiga diterbitkan pada tahun 2012 oleh 

Gramedia Pustaka Utama. Okky Puspa Madasari yang dikenal sebagai Okky 

Madasari sebagai seorang pengarang Indonesia, karya-karyanya terkenal akan 

sarat kritik sosial. Okky Madasari merupakan pemenang sastra termuda pada usia 

28 tahun. 

Peneliti memilih novel Maryam karena memiliki keunikan cerita yang 

mengisahkan tentang kehidupan kaum Ahmadiyah yang mengalami banyak 

konflik, khususnya konflik sosial yang dialami oleh kaum Ahmadiyah untuk bisa 

berusaha melawan ketidakadilan yang mereka dapat selama hidupnya sebagai 

seorang Ahmadiyah. Adapun konflik yang diwakilkan, dilatarbelakangi oleh  

pertentangan dari kaum-kaum penentang yang menilai bahwa orang-orang 

Ahmadiyah merupakan sesat, karena memiliki ajaran sendiri. 

Novel Maryam tersebut menjadi lebih menarik karena pengarang menjadi 

salah satu novelis yang memiliki kontribusi dalam perkembangan sastra 

Indonesia. Terbukti dengan terpilihnya novel Maryam karya Okky Madasari yang 

menjadi pemenang Khatulistiwa Literary Award dalam kategori prosa pada tahun 

2012. Penghargaan tersebut membawa novel Maryam menjadi karya yang 

memberi daya dalam perkembangan penulisan sastra yang berkembang. Dewan 

Juri Khatulistiwa Literary Award 2012, menimbang novel Maryam karya Okky 

Madasari sebagai pemenang dikarenakan novel Maryam berhasil mengangkat 

masalah kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah dari hirukpikuk berita media 
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dan kontroversi di sekitarnya ke tingkat yang berbeda. Ia menjadi kritik terhadap 

penindasan yang dilakukan pihak yang kuat terhadap yang lemah atas nama 

agama. 

Melalui novel ini pengarang Okky Madasari mengungkapkan pendapatnya 

dari sudut pengarang akan pengusiran warga penganut Islam Ahmadiyah oleh 

kelompok penentangnya dari Nusa Tenggara Barat, Lombok. Pengarang 

mengekspresikan pada perjuangan hidup kaum Ahmadiyah yang menderita akibat 

ditentang oleh masyarakat penentangnya. Kaum Ahmadiyah memberanikan 

diriuntuk memberontak terhadap perilaku masyarakat yang beragama, dan 

ketidakberdayaan rasa aman terhadap negaranya akibat banyaknya pertentangan-

pertentangan sehingga menimbulkan konflik. 

Di dalam novel Maryam karya Okky Madasari, terdapat poin-poin 

menarik yang menguatkan pemikiran peneliti bahwa novel tersebut layak untuk 

diteliti dengan kajian sosiologi sastra. Adapaun perihal tersebut tersusun dari 

beberapa alasan penting. Pertama, di dalam pembelajaran sastra, penelitian yang 

mengacu pada sosiologi sastra dengan menggunakan novel masih minim 

dilakukan. Kedua, di dalam novel Maryam karya Okky Madasari terdapat 

fenomena-fenomena konflik sosial berdasarkan pengamatan peneliti setelah 

membaca novel tersebut. Ketiga, novel Maryam karya Okky Madasari 

mengandung unsur sosiologi, sehingga untuk menelaah novel tersebut 

menggunakan sosiologi sastra sebagai tinjauannya. Keempat, novel Maryam 

karya Okky Madasari menampilkan konflik-konflik yang rinci melalui tokoh-

tokoh di dalamnya. Kelima, novel Maryam karya Okky Madasari 

menggambarkan perjuangan kaum Ahmadiyah yang menjadi kaum minoritas. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menganggapnovel Maryam karya 

Okky Madasari layak untuk dianalisis berdasarkan kajian sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sastra 

dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan 

dengan kaitannya. Karya sastra jelas dikontruksikan secara imajinatif, tetapi 

kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar kerangka empirisnya.  

Penelitian ini mengambil pada penelitian terdahulu yang relevan oleh 

Setyawati (2014) dengan judul ”Konflik Sosial dalam Novel Sirah Karya A.Y 

Suharyono”, penelitian tersebut membahas tentang wujud faktor dan faktor 

penyebab terjadinya konflik sosial dalam novel Sirah karya A.Y Suharyono. 

Dimana dalam wujud konflik dalam novel ini meliputi tentang bersitegang, 

pertengkaran mulut, dan penggerebekan. Penyebab konflik sosial yang berupa 

pertengkaran adalah Senik meminta Joyo Dengkek untuk pergi ke dukun. Senik 

tidak datang saat pemilur berlangsung, Joyo Dengek salah paham, Mbah Kenci 

menagih janji, Joyo Dengkek dicemooh, Joyo Dengkek tidak mau berdesak-

desakan dalam bis, Kenek Bis tidak sabar menunggu Joyo Dengkek membayar 

ongkos, Senik bosan hidup miskin, Senik marah dituduh selingkuh, dan Fredy 

menganggap Joyo Dengkek saingan terberat. Penyebab konflik sosial yang berupa 

penggrebekan adalah pengakuan Mbah Kenci.  

Penelitian lain dilakukan oleh Sari (2015) dengan judul “Analisis Konflik 

Sosial dalam Novel Di Kaki Bukit Cibalak Karya Ahmad Tohari”. Penelitian ini 

membahas jenis konflik dan proses pengungkapan konflik. Konflik sosial dalam 

novel tersebut meliputi konflik terbuka tindakan menghasut dan memfitnah yang 

dilakukan tokoh kedua terhadap tokoh kedua hal tersebut dilihat dari tokoh pak 
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Dirga yang berusaha keras untuk membujuk Pambudi agar mau bekerjasama, 

ketika Pambudi tidak menuruti keinginannya ia berusaha mengusir pemuda 

tersebut dari desa Tanggir dengan menyebarkan berita miring mengenai Pambudi. 

Jenis konflik sosial yang kedua yaitu konflik permukaan prasangka buruk dan 

emosional. Novel Di Kaki Bukit Cibalak karya Ahmad Tohari juga membahas 

proses pengungkapan yang melatarbelakangi terjadinya konflik dalam novel 

tersebut. Pengungkapan secara lisan meliputi keras suara dan intonasi, sedangkan 

pengungkapan melalui wujud nonverbal tingkah laku dan raut wajah. 

Penelitian lain dilakukan oleh Haryati (2017) dengan judul penelitian “Analisis 

Konflik Tokoh Utama dalam Novel Glonggong Karya Junaedi Setyono”. Penelitian ini 

membahas jenis konflik dan faktor peyebab terjadinya konflik sosial. Jenis konflik 

dalam novel Glonggong ada dua yaitu, konflik batin dan konflik sosial. Konflik batin 

yang terjadi dalam novel tersebut dapat dilihat dari Glonggong yang mengalami 

kebimbangan ketika dia disuruh menikahi Rubinem yang dulunya adalah seorang 

pelacur dan juga dapat dilihat dari Glonggong yang merasa sedih, marah, 

dankecewakarenatidakbisamelindungigurunya. Adapun empat faktor penyebab 

terjadinya konflik tokoh Glonggong yaitu perbedaan antar individu, bentur antara 

kepentingan, perasaan, danemosi, dan perubahan sosial. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan di atas, penulis memiliki 

beberapa perbedaan terhadap penelitiannya. Di sini penulis melihat bentuk konflik 

sosial yang terjadi, faktor penyebab, dan penyelesaian konflik sosial dengan 

pengkajian sosiologi sastra. Penulis terlebih dahulu memberikan makna terhadap 

sebuah karya sastra yang meliputi tokoh dan penokohan, alur, dan latar. 

Kemudian dilanjutkan ke dalam bentuk konflik sosial.Adapunakar penyebab 

permasalahan sehingga menimbulkan pribadi-pribadi ataupun kelompok-
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kelompok menjadi pecah dan menimbulkan konflik akibat adanya perbedaan-

perbedaan yang terdiri dari: (1) konflik karena perbedaan orang-perorangan, (2) 

konflik karena perbedaan kebudayaan, (3) konflik karena perbedaan kepentingan, 

dan (4) konflik karena perubahan-perubahan sosial. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terurai di atas, maka fokuspenelitian 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari? 

2) Apa saja faktor penyebab konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari? 

3) Bagaimana penyelesaian konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian inisesuai dengan rumusan 

masalah di atas dapat penulis rumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky 

Madasari. 

2) Mendeskripsikan faktor penyebab konflik sosial dalam novel Maryam karya 

Okky Madasari. 

3) Mendeskripsikan penyelesaian konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky 

Madasari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang difokuskan pada kajian konflik sosial, diharapkan 

pembaca dapat mengetahui bentuk konflik sosialdan penyebab konflik sosial 

yang ada dalam karya sastra, khususnya novel Maryam karya Okky Madasari. 

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan 

pengkajian sosiologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini menganalisis novel Maryam karya Okky Madasari 

melalui pemahaman konflik sosial, diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak.  

a) Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan 

pengalaman peneliti dalam menganalisis karya sastra. 

b) Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan baru 

dengan adanya analisis karya sastra menggunakan teori sosiologi. Serta 

meningkatkan minat terhadap perkembangan penelitian sastra, terutama 

dengan menggunakan teori sosiologi sastra. 

c) Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi penelitian sejenis dengan fokus penelitian konflik sosial. 

d) Bagi dosen diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi ajar 

untuk perkuliahan pengkajian sosiologi sastra. 

e) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan penelitian sejenis yang relevan dengan fokus penelitian konflik 

sosial. 
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1.5 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah ini digunakan untuk membuat pemahaman isi yang 

terkait dengan istilah-istilah yang dikaji. Pendekatan  istilah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Sosiologi sastra adalah sebuah hubungan yang bisa mempengaruhi penulis 

sastra dalam membangun imajinasinya dan bagaimana implikasi karyanya 

terhadap kehidupan sosial secara luas.  

2. Konflik sosial adalah masalah yang disebabkan akibat adanya hubungan yang 

tidak sesuai antara manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Bentuk-bentuk konflik adalah macam-macam konflik yang terdapat di dalam 

kehidupan bermasyarakat yang bisa dibedakan melalui bentuk maupun tempat 

terjadinya. 

4. Faktor penyebab konflik adalah hal-hal yang menjadi salah satu penyebab 

perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.Perbedaan latar 

belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. 

5. Penyelesaian konflik sosial adalah cara seseorang atau kelompok untuk 

menyelesaikan maupun memecahkan konflik dengan berbagai cara seperti mediasi 

atau mencari jalan tengah. 

 


