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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Keberhasilan suatu penelitian tergantung pada teori yang mendasarinnya. 

Teori merupakan landasan suatu penelitian untuk mencapai target yang 

diinginkan. Target penelitian tercapai jika teori yang digunakan mendukung 

penelitian, tetapi jika teori yang digunakan tidak sesuai dengan yang diteliti, maka 

target penelitian tidak tercapai. Dengan kata lain, teori sangat menentukan 

keberasilan suatu penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut, aspek teoritis yang dibicarakan pada landasan 

teori ini yaitu konflik sosial. Namun, sebelum menjelaskan tentang konflik yang 

terjadi, terlebih dahulu peneliti menguraikan unsur-unsur yang membangun dalam 

karya sastra.Tujuannya adalah untuk memperkaya khasana konsepsi tentang karya 

sastra.Selain itu, unsur-unsur karya sastra sangat membantu dalam memaknai dan 

mengkaji mengenai konflik sosial secara keseluruhan. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (i) Unsur-

unsur pembangun novel, (ii)kajian sosiologi sastra, (iii)konflik sosial dalam novel 

Maryam karya Okky Madasari, dan (iv) Hubungan sastra dan konflik sosial. 

Novel digunakan untuk mengetahui pengertian dan contoh novel. Unsur-unsur 

pembangun novel digunakan untuk menganalisis tema, tokoh dan penokohan, 

alur,dan latar atau setting. Kajian sosiologi sastra digunakan sebagai pendekatan 

yang digunakan penulis.  
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2.1 Unsur-unsur Pembangun Novel 

2.1.1 Tema 

Tema merupakan pandangan hidup tertentu atau rangkaian nilai-nilai 

tertentu tentang kehidupan yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan 

utama dalam suatu karya sastra. Tema adalah makna yang terkandung oleh sebuah 

cerita (Nurgiyantoro, 2015:67). Dengan kata lain tema adalah sebuah ide atau 

gagasan pokok yang di kembangkan untuk menjadi sebuah cerita. 

Tema yang menjadi dasar cerita sebuah cerita biasanya selalu berkaitan 

dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, 

maut, religius, dan sebagainya.Tema berperanan sebagai pangkal tolak pengarang 

dalam memaparkan karya rekaan yang diciptakannya. Tema merupakan kaitan 

dari hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan prosa rekaan oleh 

pengarangnya. 

 

2.1.2 Tokoh dan Penokohan  

Di dalam cerita rekaan, keberadaan tokoh merupakan hal yang penting 

karena pada hakikatnya sebuah cerita rekaan merupakan serangkaian peristiwa 

yang dialami oleh seseorang atau suatu hal yang menjadi pelaku cerita. Dalam 

kata lain tokoh merupakan unsur pembangun utama dalam jalannya cerita. Tokoh 

merupakan pelaku cerita. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, tetapi bergantung 

pada siapa atau apa yang diceritakannya itu dalam cerita.  

Tokoh dalam fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga 

merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata.Oleh karena itu, 
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dalam sebuah fiksi tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah.Dalam artian 

tokoh-tokoh memiliki “kehidupan” atau “hidup”, atau memiliki derajat lifelieness 

(seperti hidupan).Sama halnya dengan manusia yang ada dalam alam nyata, yang 

bersifat tiga dimensi, maka tokoh dalam fiksi pun hendaknya memiliki dimensi 

fisologis, sosiologis, dan psikologis. Dimensi fisiologis meliputi usia, jenis 

kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka, dan sebagainya. Dimensi sosiologis 

meliputi status sosial, pekerjaan, jabatan, peranan di dalam masyarakat, 

pendidikan, agama, pandangan hidup, ideologi, aktivitas sosial, organisasi hobi, 

bangsa, suku, dan keturunan. 

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai 

pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada 

pembaca. Keadaan ini berakibat kurang menguntungkan para tokoh cerita itu 

sendiri dilihat dari segi kewajarannya dalam bersikap dan bertindak. Tokoh cerita 

seolah-olah hanya sebagai corong penyampaian pesan atau bahkan mungkin 

merupakan refleksi pikiran, sikap, pendirian, dan keinginan-keinginan pengarang 

(Nurgiyantoro, 2015: 167-168). 

Dalam penelitian novel Maryam karya Okky Madasari, jika dilihat dari 

fungsi penampilan tokoh cerita, penulis menganalisis tokoh cerita tersebut dalam 

tokoh protagonis dan antagonis.Tokoh-tokoh yang berada dalam sebuah novel 

biasanya ditampilkan secara lebih lengkap, misalnya seorang tokoh ditampilkan 

dengan ciri-ciri fisik, keadaan sosial, tingkah laku, sifat, kebiasaan dan 

sebagainya, inilah yang disebut dengan penokohan.Jadi, penokohan mempunyai 

pengertian yang lebih luas dari pada “tokoh” dan “perwatakan”sebab ia sekaligus 
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mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana 

penempatan serta pelukisannya dalam sebuah cerita. Menurut Suyanto (2012: 46) 

penokohan atau perwatakan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan 

watak-wataknya di dalam cerita, termasuk melalui gaya bahasa sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan 

tokoh dalam sebuah cerita. Dengan demikian, istilah penokohan ini sekaligus 

terkandung dalam dua aspek, yaitu isi dan bentuk. Secara garis besar teknik pelukisan 

tokoh dalam suatu karya atau lengkapnya yaitu pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah 

laku, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan jati diri tokoh dapat 

dibedakan ke dalam dua cara atau teknik yaitu teknik pelukisan secara langsung (teknik 

ekspositori) dan teknik pelukisan secara tidak langsung (teknik dramatik). 

Ketika membaca sebuah novel atau cerita yang lainnya, akan timbul dalam 

pikiran kita tentang tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kita akan membayangkan 

bagaimana wajah dan sifat-sifat kepribadian tokoh tersebut. Setiap tokoh mempunyai 

ciri-ciri tersendiri atau watak yang berbeda satu dengan yang lain.  

 

2.1.3 Alur 

 Alur dalam sebuah cerita merupakan tulang punggung cerita. Alur atau 

plot sering disebut juga sebagai kerangka cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada 

peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kasual saja. Peristiwa kasual itu adalah 

suatu peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa 

lain dan tidak dapat diabaikan karena berpengaruh pada keseluruhan karya. 
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 Berbeda dengan elemen-elemen lainnya, alur mampu membuktikan 

dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis karya. 

Dua elemen dasar yang dapat membangun alur adalah konflik dan klimaks. 

Menurut Waluyo (2011: 9) alur adalah jalinan cerita yang disusun dalam urutan 

waktu sehingga menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Dengan maksud 

pembaca menebak peristiwa yang akan datang. Peristiwa hanya dihubungkan 

secara sebab akibat atau peristiwa satu menjadi sebab atau mengakibatkan 

peristiwa lainnya dalam sebuah cerita. 

 Alur dalam sebuah cerita memiliki 3 bagian yaitu bagian awal, tengah, dan 

akhir. Menurut Nurgiyantoro (2012:12) alur atau plot cerita pada umumnya 

berupa alur tunggal yang hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti 

samapi akhir cerita. Cerita beralur tunggal memiliki konflik dan klimaks yang 

dibangun juga bersifat tunggal. Ada tiga jenis alur menurut Waluyo (2011:13) 

yaitu (1) alur maju, (2) alur sorot balik, dan (3) alur campuran.  

Alur maju atau garis lurus atau bisa disebut juga progresif merupakan alur 

cerita yang urutan peristiwanya berurutan dari awal hingga akhir. Alur sorot balik 

atau flashback  atau bisa disebut juga regresif dimulai dari bagian akhir hingga 

kebagian awal atau kebalikan dari alur maju. Alur campuran berupa pemakaian 

alur garis maju dan mundur sekaligus dalam cerita. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa alur atau plot merupakan rangkaian berbagai peristiwa yang 

memiliki hubungan kasualitas. Pengarang dapat membentuk alur cerita yang dapat 

membentuk alur cerita dengan mengikuti kaidah-kaidah pengaluran atau biasa disebut 

plotting. Alur berupa rangkaian peristiwa dari awal, tengah, dan akhir cerita.  
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2.1.4 Latar atau setting 

 Wujud latar dapat berupa lokasi dalam cerita, waktu, dan suasana. 

Menurut Nurgiyantoro (2012:216) latar juga disebut landasan tumpu, mengarah 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa- peristiwa yang diceritakan. Hal tersebut dapat memberikan kesan 

realistis kepada pembaca sehingga mampu menciptakan sebuah suasana yang 

seolah-olah terjadi. Pembaca dibawa untuk ikut merasakan atau terlibat dalam 

cerita apabila pengarang mampu mengangkat suasana setemapat, warna lokal 

dengan lengkap. 

Dalam sebuah novel penggambaran latar ditulis sedetail mungkin. 

Menurut Nurgiyantoro (2012: 227-235) menyebutkan bahwa latar itu terdiri dari 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berkaitan dengan deskripsi 

tempat suatu peristiwa cerita terjadi. Pembaca dapat mengetahui kondisi suatu 

tempat, tradisi yang dijunjung, tata nilai, tingkah laku, dan suasana yang 

berpengaruh terhadap karakter tokoh. Latar tempat yang dipergunakan berupa 

tempat-tempat dengan nama tertentu atau insial tertentu, dan lokasi tertentu tanpa 

nama jelas. Latar tempat berfungsi menjelaskan tempat terjadinya cerita dalam 

novel ini untuk memberikan gambaran mengenai keadaan suatu tempat, wilayah, 

dan keadaan masyarakatnya. 

Latar waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Penggambaran latar waktu 

kejadian yang jelas dapat mendukung tercapainya tujuan dalam cerita. Latar 

waktu ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Hal ini membawa sebuah kosekuensi bahwa 
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sesuatu yang diceritakan harus sesuai dengan perkembangan sejarah. Latar waktu 

berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya peristiwa dalam novel Maryam ini 

sehingga dapat membantu memberi gambaran waktu terjadinya cerita. 

Latar sosial merupakan gambaran yang menunjukkan seseorang atau 

beberapa tokoh dalam masyarakat dan sekelilingnya.  Latar sosial menyaran pada 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu 

tempat dalam karya fiksi. Tata kehidupan sosial itu berupa kebiasaan hidup, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup dan lain-laim. Latar sosial berfungsi untuk 

memberi gambaran sosial yang terjadi di dalam novel Maryam. 

 

2.2 Kajian Sosiologi Sastra 

Secara kebahasaan Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. 

Sosiologi berasal dari kata sos (Yunani) yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, 

dan logi (logos) berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Sastra dari akar kata sas 

(Sansekerta) berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi. 

Akhiran tra berarti alat, sarana. Kesimpulan dari definisi tersebut, keduanya memiliki 

objek yang sama yaitu manusia dan masyarakat.Meskipun demikian, hakikat 

sosiologi dan sastra sangat berbeda bahkan bertentangan secara dianetral.  

Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris, membatasi diri pada apa yang 

terjadi dewasa ini (das sain) bukan apa yang seharusnya terjadi (das 

solen).Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

bagaimana ia berlangsung dan  bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari 

lembaga-lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, politik dan lain-lain 
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yang kesemuanya itu merupakan struktur sosial, mendapatkan gambaran tentang 

cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme 

sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di 

tempatnya masing-masing. 

Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Dalam pengertian 

tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sastra tidak terbatas pada tulisan yang 

memiliki nilai estetis tinggi, akan tetapi dapat dipahami secara luas.Sastra adalah 

produk masyarakat. Sastra berada di tengah masyarakat karena dibentuk oleh 

anggota-anggota masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional atau 

rasional dari masyarakatnya. Jadi, jelas bahwa kesusastraan bisa dipelajari 

berdasar disiplin ilmu sosial juga. 

Sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang 

manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Pengertian yang 

hampir sama disampaikan oleh Faruk (2012: 1) yang mengatakan bahwa sosiologi 

sastra sebagai studi ilmiah dan objektf mengenai manusia dalam masyarakat, studi 

mengenai lembaga dan proses-proses sosial. 

Pendapat yang lebih sederhana disampaikan oleh Ratna (2013: 399) yang 

mengatakan bahwa sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya 

dengan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sosiologi adalah kajian terhadap suatu karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya baik yang berhubungan 

dengan penciptanya, gambaran masyarakat dalam karya itu, maupun pembacanya. 
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Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. 

Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini menaruh 

perhatian yang penting terhadap aspek dokumenter sastra dengan landasannya 

adalah sebagai gagasan bahwa sastra merupakan cermin jamannya. Pandangan ini 

beranggapan bahwa sastra merupakan cermin langsung dari segi struktur sosial, 

hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lainnya. Sosiologi sastra 

berkembang dengan pesat sejak penelititan-penelitian dengan memanfaatkan teori 

strukturalisme dianggap mengalami kemunduran stagnasi bahkan dianggap 

sebagai involusi (Ratna, 2013: 332).  

Kajian sosiologi ini pengertiannya mencakup berbagai pendekatan, masing-

masing didasarkan pada sikap dan pandangan teoritis tertentu, tetapi semua 

pendekatan itu menunjukkan satu ciri kesamaan, yaitu mempunyai perhatian 

terhadap sastra sebagai institusi sosial, yang diciptakan oleh sastrawan sebagai 

anggota masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra 

merupakan pendekatan yang menelaah tentang hubungan antara realitas sosial 

yang ada dalam masyarakat dengan realitas yang ada dalam teks sastra tanpa 

mengesampingkan cermin situasi penulisnya. 

 

2.2.1 Sosiologi Karya Sastra 

Sosiologi ini berangkat dari karya sastra yang artinya aspek sosial dalam 

karya sastra dilakukan dalam rangka memahami dan memaknai hubungannya 

dengan keadaan sosial masyarakat diluarannya (Kurniawan, 2012: 11). Kajian ini 
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berusaha menganalisis sejauh mana hubungan karya sastra dengan masyarakat dan 

sejauh mana karya sastra berpengaruh terhadap masyarakat. Sosiologi karya sastra 

yang memasalahkan karya sastra itu sendiri yang menjadi pokok penelaahannya 

atau apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. 

Kajian  sosiologi sastra mempelajari sastra sebagai dokumen sosial dan potret 

kenyataan sosial.Selain itu, kajian terhadap isi karya sastra bertujuan menemukan 

makna tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah-

masalah sosial (Wellek dan Warren, 2014: 100). Sosiologi sastra ini berangkat dari teori 

mimesis Plato, yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. 

Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta 

hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan 

masalah sosial. Apa yang tersirat  dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau 

menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. 

Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra 

adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra 

yang berkaitan dengan masalah sosial.  Di samping itu, sosiologi karya sastra juga 

mengkaji  sastra sebagai cermin masyarakat, sastra sebagai dokumen sosial 

budaya yang mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada masa 

tertentu mengkaji sastra sebagai bias (refract) dari realitas. 

Karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial, dalam hal ini sering 

kali dipandang sebagai dokumen sosial, atau sebagai potret kenyataan sosial.  

Bukan hanya satra yang meniru kenyataan, tetapi sering kali juga terjadi sebuah 

norma keindahan yang diakui masyarakat  tertentu yang terungkap dalam karya 
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seni, yang kemudian dipakai sebagai tolok ukur untuk menyataan. Kajian 

sosiologi karya sastra memiliki kecenderungan untuk tidak melihat karya sastra 

sebagai suatu keseluruhan, tetapi hanya tertarik kepada unsur-unsur sosiobudaya 

yang ada di dalam karya sastra. Sasaran penelitian sosiologi sastra adalah aspek 

sosiologis yang terpantul dalam sastra dan proses sosial yang terjadi dalam 

masyarakat yang tergambar dalam karya sastra (Syahrizal Akbar dkk: 2013). 

Kajian hanya mendasarkan pada isi cerita, tanpa mempersoalkan struktur karya 

sastra. Oleh karena itu, sosiologi karya sastra yang melihat karya sastra sebagai 

dokumen sosial budaya ditandai oleh (1) unsur (isi/cerita) dalam karya diambil terlepas 

dari hubungannya dengan unsur lain. Unsur tersebut secara langsung dihubungkan 

dengan suatu unsur sosiobudaya karena karya itu hanya memindahkan unsur itu ke 

dalam dirinya, (2) Pendekatan ini dapat mengambil citra tentang sesuatu, misalnya 

tentang perempuan, lelaki, orang asing, tradisi, dunia modern, dan lain-lain, dalam 

suatu karya sastra atau dalam beberapa karya yang mungkin dilihat dalam perspektif 

perkembangan, (3) Pendekatan ini dapat mengambil  motif atau tema yang terdapat 

dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan di luar karya sastra.   

 

2.3 Konflik Sosial 

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configure yang berarti saling 

memukul (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 345). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau 

pertentangan. Dengan demikian secara sederhana konflik merujuk pada adanya 

dua hal atau lebih yang bersebrangan, tidak selaras, dan bertentangan. 
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Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang 

atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak 

lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Menurut Taquairi 

(dalam Rusdiana, 2015: 68). Konflik  merupakan warisan kehidupan sosial yang 

berlaku dalam berbagai keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan 

antara keduabelah pihak  atau lebih pihak secara berterusan.Konflik merupakan 

ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan 

kelompok lain karena beberapa alasan (Aisyah: 2014). 

Konflik sosial merupakan pertentangan yang terjadi akibat kontak sosial 

manusia dengan manusia lainnya. Konflik dapat ditemukan pada semua lapisan 

masyarakat. Penyebab konflik dalam masyarakat yang dinamis dapat muncul dari 

berbagai faktor. Diantaranya penyebab konflik sosial adalah ketidaksesuaian 

pendirian, keadaan ekonomis, perbedaan kebudayaan masyarakat, dan perbedaan 

kepentingan yang ada di dalam kehidupan (Hotmasari: 2014). 

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah 

benturan atau percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar 

anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

dengan cara saling menantang dan/atau ancaman kekerasan. Konflik senantiasa 

berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi 

sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap 

pihak yang terlibat (Aisyah: 2014). 

Teori konflik menerangkan kehidupan sosial dengan mengambil 

dampaknya struktur-struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok sebagai 
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masalahpokok. Prinsip dasar yang menerangkan kehidupan sosial ialah dominasi 

pihak kuat dan pihak lemah.Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa steril dari 

interaksi, baik sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Perbedaan ciri-ciri 

bawaan individu dalam suatu interaksi seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, 

adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya menjadikan konflik sebagai situasi 

wajar dalam setiap masyarakat. Dengan kata lain, konflik hanya akan hilang 

bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Aisyah: 2014). 

Namun, dalam dunia sastra, konflik sangatlah dibutuhkan bahkan dapat 

dibilang penting demi menunjang isi cerita. Jika dalam sebuah cerita tidak ada 

konflik, maka dapat dipastikan cerita tersebut tidak akan hidup dan menarik pembaca 

untuk membacanya karena tidak adanya peristiwa yang bisa dirasakan. Bahkan tidak 

berlebihan juga bila menulis karya sastra adalah membangun dan mengembangkan 

konflik karena semakin banyak dan semakin menarik konflik yang terjadi maka cerita 

tersebut akan lebih menarik untuk dibaca.  Peristiwa dalam sebuah karya sastra sangat 

erat hubungannya dengan konflik.Peristiwa mampu menciptakan konflik dan konflik 

mampu memicu terjadinya peristiwa yang lain. Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita, 

dapat berupa peristiwa fisik maupun batin. 

 

2.3.1 Bentuk Konflik Sosial 

Sejarah manusia adalah sejarah konflik sosial seiring dengan perubahan yang 

mengelilinginya.Konflik yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya hal yang wajar 

dan lumrah.Dalam masyarakat terdapat banyak konflik-konflik yang terjadi sehingga 

menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. 
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Pada novel Maryam yang berlatarbelakang keagamaan, konflik yang 

terjadi berupa persoalan perbedaan paham yang dianut kaum Ahmadiyah dan 

kaum penentangnya, dimana Ahmadiyah dianggap menyimpang karena 

menganggap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, nabi yang mereka anggap 

nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad selaku pendiri Ahmadiyah. Rusdiana 

(2015: 136) membagi bentuk-bentuk konflik menjadi dua berdasarkan segi bentuk 

dan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut: 

a. Konflik Laten 

Konflik laten merupakan konflik yang bersifat tertutup dan juga sifatnya 

mengakar dalam masyarakat. Konflik laten tidak berwujud bentuk yang menjurus 

pada hal-hal kekerasan, sehingga konflik yang terjadi lebih mudah cepat 

terselesaikan. Misalnya, anggapan dalam masyarakat jika agama Islam itu teroris. 

Dari anggapan tersebut yang sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat 

dan menjadi turun-temurun (diwariskan) menyebabkan timbulnya isu-isu atau 

kecurigaan tertentu. Adapun contoh lain yaitu seperti pandangan dalam 

masyarakat tentang kristenisasi dan islamisasi. 

Di antara isu-isu yang sering muncul berkaitan dengan konflik antaragama 

dan antaretnis adalah isu tentang: 

1) Kristenisasi atau islamisasi 

2) Penduduk asli dengan pendatang 

3) Sekte-sekte agama tertentu 

4) Simbol-simbol agama (kitab suci, tempat ibadah, dan sebagainya) 

5) Pribumi dengan nonpribumi 



26 

 

 
 

b. Konflik Terbuka 

Konflik terbuka merupakan konflik yang sudah muncul ke permukaan dan 

sering terjadi dalam masyarakat, baik berupa perilaku, sikap, maupun tindakan-

tindakan tertentu. Konflik terbuka melibatkan dua belah pihak atau lebih dan 

memunculkan tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun nonfisik, sehingga 

konflik jenis ini tidak mudah untuk diselesaikan. Misalnya, selembaran ataupun 

berita elektronik maupun cetak yang bernuansa provokatif. Provokatif inilah yang 

menyebabkan sekelompok orang saling menhujat bahkan melakukan tindak 

kekerasan. Adapun contoh lain yaitu khotbah atau ceramah yang menghujat dan 

anti terhadap agama atau etnis lain. 

Konflik terbuka yang berkaitan dengan antaragama dan antaretnis dapat 

muncul dalam bentuk berikut:  

1) Khotbah atau ceramah yang menghujat atau anti terhadap agama/ etnis lain. 

2) Selembaran, brosur, spanduk, dan berita di media cetak ataupun elektronik 

yang bernuansa provokatif. 

3) Tindakan yang merusak symbol-simbol agama/ budaya tertentu, seperti 

pelemparan dan perusakan tempat ibadah, perusakan kitab suci, pencemaran 

hostia, perusakan rumah-rumah adat, tempat-tempat adat, tempat-tempat 

pemujaan, dan sebagainya. 

4) Tindakan kekeasan lain berupa intimidasi, dan perkelahian, penganiayaan, 

sampai pembunuhan yang melibatkan penganut agama atau etnis yang berbeda. 
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2.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial  

Peristiwa sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya sebuah konflik. 

Penyebab konflik dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa yang 

menyebabkan suatu pertentangan ataupun perbedaan pendapat, yang 

menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup 

bermsyarakat. 

Faktor penyebab konflik adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan 

pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk 

pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan 

pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya (Sukardi: 2016). Menurut Dubois dan 

Miley (dalam Rusdiana, 2015: 136) sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat 

adalah adanya ketidakadilan sosial, deskriminasi terhadap hak-hak individu dan 

kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagamaan. Hal tersebut, 

menyebabkan berkurangnnya sifat menghargai dan menghormati sesama manusia 

ataupun sebagai antarkelompok masyarakat. 

Terjadinya konflik sosial umumnya dimulai dari tahap keretakan sosial 

yang terus berlanjut ke tahap perpecahan. Konflik tidak akan berjauhan dengan 

pembahasan tentang peristiwa sosial karena peristiwa sosial bermula dari sebuah 

konflik. Konflik terjadi karena adanya perselisihan, pertentangan, ketegangan 

sebagai akibat dari sebuah perbedaan yang muncul dalam kehupan bermasyarakat. 

Hal tersebut bisa terjadi baik dari perbedaan secara individual maupun 

perbedaaan kelompok Rusdiana (2015: 149) menyebutkan macam-macam 

perbedaan, yaitu perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, 
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kepentingan, atau perbedaan yang luas ataupun umum (perbedaan agama, 

kepercayaan, ras, suku). 

Penyebab terjadinya konflik tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor-

faktor tertentu, karena peristiwa sosial timbul dengan adanya faktor yang 

melatarbelakanginya. (Rusdiana, 2015: 150) menjelaskan faktor-faktor penyebab 

terjadinya konflik, yaitu sebagai berikut: 

a. Perbedaan fisik 

Perbedaan fisik lebih menekankan pada keadaan jasmaniah yang akan 

menimbulkan pertikaian atau bentrokan di antara anggota masyarakat. Misalnya, rupa 

atau kecantikan, kesempurnaan indra dan bentuk tubuh. Adapun perbedaan mental 

yang lebih menekankanpada kemampuan seseorang dan pendirian atau perasaan. 

Setiap manusia adalah individu yang unik artinya, setiap orang memiliki 

pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan 

pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat 

menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, 

seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Adapun perbedaan material 

yang lebih menekankan pada kepemilikan harta benda dan nonmaterian lebih 

menekankan pada status sosial. 

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan 

Perbedaan latar belakang kebudayaanini akan membentuk pribadi-pribadi 

yang berbeda. Suatu kelompok besar, di sisi lain terdapat secuil anggotanya yang 

berbeda pemikiran dengan kelompok tersebut, tentu akan memicu timbulnya 

konflik sosial. Selain perbedaandalam tataran individual, kebudayaan dalam 
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masing-masing kelompok juga tidaksama. Setiap individu dibesarkan dalam 

lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. 

Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama pun tidak 

menutupkemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan 

lingkungankeluarga yang membesarkannya tidak sama. Oleh sebab itu dalam 

tatarankebudayaan akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam 

lingkungan masyarakat. Ukuran yang dipakai oleh satu kelompok atau masyarakat 

tidak akan samadengan yang dipakai oleh kelompok atau masyarakat lain. Apabila 

tidak terdapatrasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak 

menutupkemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Contoh 

lainnya adalah orang A yang memilikikebudayaan A, pindah ke wilayah B dengan 

kebudayaan B. Jika orang tersebut tetap membawa kebudayaan asalnya, tentu saja ia 

tidak akanditerima dengan baik di wilayah barunya. Dengan kata lain meskipun orang 

tersebut memiliki pengaruh yang kuat, alangkah baiknya jika tetap 

melakukanpenyesuaian terhadap kebudayaan tempat tinggalnya yang baru. 

c. Perbedaan status sosial 

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat, yang 

untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan dan ada pula status yang diperoleh 

dengan tanpa diusahakan.Misalnya, dalam mencapai pendidikan.Apabila dalam diri 

seseorang atau kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai orang 

atau kelompok yang mempunyai kedudukan dan peranan terpandang maka terjadilah 

persaingan. Kedudukan dan peranan yang dikejar tergantung pada apa yang paling 

dihargai oleh masyarakat pada suatu masa tertentu. 
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d. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok 

Semua manusia mempunyai perasaan, pendirian, dan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam waktu yang bersamaan tiap-tiap 

orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda juga. Terkadang orang bisa 

melakukan hal yang sama, namun tujuannya berbeda seperti. 

Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok 

dengan kelompok lainnya sehingga akanmendatangkan konflik sosial di 

masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut 

bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar 

kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara 

kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di 

antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan 

pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan 

memperbesar bidang serta volume usaha mereka. 

 

2.3.3 Penyelesaian Konflik Sosial 

Penyelesaian suatu konflik dianggap perlu untuk dilakukan dalam sebuah 

konflik. Dalam menyelesaikan konflik setiap orang tentu memiliki perbedaan cara 

yangdilakukan. Namun sebelum seseorang menyelesaikan konflik, yang perlu 

dilakukanterlebih dahulu adalah memahami pola konflik itu sendiri.Hal ini 

dikuatkan oleh pernyataan Miall (dalam Soeharto, 2013: 10) bahwa pola konflik 

yang berbedamembutuhkan resolusi konflik yang berbeda pula. 
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More mengelompokkan resolusi konflik beserta tahapannya. Menurut Moore 

(dalam Soeharto, 2013: 12) jenis penyelesaian konflik yang bisa diaplikasikan untuk 

bermacam jenis konflik, yaitu: pertama, penghindaran (conflict avoidance); kedua, 

diskusi dan penyelesaian masalah secara informal (informal discussion and problem 

solving); ketiga, negosiasi (negotiation); keempat, mediasi (mediation); kelima, keputusan 

administratif (administrativedecision); keenam, arbritasi (arbritation); ketujuh, keputusan 

hukum (judicialdecision); kedelapan, keputusan legislatif (legislatif decision); 

kesembilan, paksaan tanpa kekerasan (nonviolent direct action); dan kesepuluh, paksaan 

dengan kekerasan (volent direct decision). Dalam penyelesaian konflik sosial pada novel 

Maryam, Okky Madasari menggunakan cara penghindaran dan negosisiasi untuk 

mengatasi konflikyang dialami. Dengan demikian, maka peneliti lebih memfokuskan 

kepada pembahasan penyelesaian konflikdengan penghindaran dan negosiasi. 

a. Penghindaran 

Penghindaran adalah sebuah usaha untuk menghindari konflik. Usaha 

penghindaran tersebut dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu 

konfliktidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang 

denganakibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi 

yangmemungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. 

Penghindaran berbeda dengan eliminasi, karena penghindaran tidak megakui 

ataskekalahan melainkan menghindar baik dari sumber konflik, maupun orang-

orangyang terlibat konflik. 

b. Negosiasi 

Secara harfiyah, negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

negotiationyang artinya suatu perundingan untuk mendapatkan kesepakatan, 

sedangkansecara terminologi dapat didefinisikan sebagai proses perundingan dua 
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pihak yangbertikai baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari 

solusipenyelesaian bersama yang saling menguntungkan (Jamil, 2007: 89). 

Negosiasimenekankan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kompromi, 

kolaborasi, akomodasi, atau menarik diri dalam setiap tahap proses mendiskusikan 

kepentingan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sudah jelas bahwa 

negosiasibertujuan untuk dilakukan dalam penyelesaian konflik yang 

salingmenguntungkan. Hal ini diperkuat oleh Darwis (dalam Jamil, 2007: 90) 

bahwatujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah 

bersamadengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga 

mendapatkanpenyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution), bukan 

penyelesaianyang justru saling merugikan (lose-lose solution) atau memenangkan 

salah satupihak dan mengalahkan pihak lain (win-lose solution). Oleh karena 

negosiasibukan penyelesaian yang berdasarkan jalur hukum, maka dalam 

bernegosiasiperlu adanya saling kompromi untuk saling memberikan sedikit 

pengorbananguna mencapai solusi bersama yang saling menguntungkan sebagai 

tujuanutamanya. Negosiasi tersebut dapat berupa ide, permintaan, tawaran 

maupunperjanjian dalam berkonflik untuk mencapai sebuah penyelesaian. 

 

2.4 Hubungan antara Sastra dan Konflik Sosial 

 Di dalam sebuah karya sastra, konflik merupakan bagian dari sebuah cerita 

yang bersumber pada kehidupan. Oleh karena itu, pembaca dapat terlibat secara 

emosional terhadap apa yang terjadi dalam cerita. Pembaca sebagai penikmat cerita 

tidak hanya sekedar membaca, melainkan mampu merasakan secara mendalam setiap 



33 

 

 
 

cerita dan mengkaitkannya dengan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 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. 

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. Jika dalam sebuah cerita tidak ada 

konflik, maka dapat dipastikan cerita tersebut tidak akan hidup dan menarik pembaca 

untuk membacanya karena tidak adanya peristiwa yang bisa dirasakan. Bahkan tidak 

berlebihan juga bila menulis karya sastra adalah membangun dan mengembangkan 

konflik karena semakin banyak dan semakin menarik konflik yang terjadi maka cerita 

tersebut akan lebih menarik untuk dibaca. 

Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan 

sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh 

dalam kehidupan. Dengan kata lain interkasi atau proses sosial antara dua orang 

atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan 

pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya 

(Aisyah: 2014). 

Peristiwa dalam sebuah karya sastra sangat erat hubungannya dengan 

konflik. Peristiwa mampu menciptakan konflik dan konflik mampu memicu 

terjadinya peristiwa yang lain. Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita, dapat berupa 

peristiwa fisik maupun batin. Peristiwa fisik melibatkan aktivitas fisik, adanya 
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interaksi antar tokoh cerita dengan tokoh yang di luar dirinya, tokoh lain atau 

lingkungan. Peristiwa batin adalah sesuatu yang terjadi dalam batin, hati, 

seseorang tokoh Nurgiyantoro (2013: 123-124). Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa konflik dapat terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. 

 

 

 


