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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Karya sastra merupakan hasil pemikiran pengarang yang dituangkan ke dalam 

sebuah tulisan dengan proses kreatif pengarag. Karya sastra memberikan berbagai 

informasi kepada pembaca dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat. Karya 

sastra terbentuk atas dasar gambaran kehidupan yang dialami manusia. Pendapat ini 

sesuai dengan pemikiran Sugiarti (2014: 134) bahwa karya sastra merupakan 

kreativitas pengarang dalam mengekspresikan batin dan pemikiran yang mendalam 

yang berada di luar dirinya.  

Sebuah karya sastra diciptakan karena adanya fenomena atau kejadian yang 

terjadi di masyarakat dan tidak lepas dari latar belakang sosial. Berdasarkan 

pengalaman pengarang, sastra diungkapkan, serta diluapkan melalui isi hati manusia 

yang diwujudkan pada sebuah tulisan (Wellek dan Warren, 2016: 01). Dapat 

dikatakan bahwa sastra merupakan wujud dari ide kreatif pengarang yang dituangkan 

ke dalam sebuah tulisan yang dinikmati oleh pembaca atau penikmat sastra. Objek 

dalam penelitian ini adalah mengenai sastra fiksi yaitu novel. 

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra yang mengolah 

permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan ide kreatifitas pengarang yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan dengan memberikan nilai-nilai yang dapat dipetik 

dan diapresiasi oleh pembaca. Menurut Nurgiyantoro (2010: 11), novel merupakan 

kumpulan dari bab bab cerita yang lebih detail dan terdapat konflik yang kompleks di 
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dalamnya. Dalam novel tidak hanya memberikan hiburan maupun kesenangan 

bagi pembaca saja, namun juga memberikan pengalaman untuk melihat suatu 

permasalahan dari sisi positif maupun negatif sehingga dapat memilah mana yang 

baik untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. 

Salah satu novel di Indonesia adalah novel berjudul Maryam karya Okky 

Madasari yang menjadi objek penelitian. Okky memenangkan sebuah penghargaan 

sastra yang utama di Indonesia yaitu “Penghargaan Sastra Khatulistiwa” pada 2012 

untuk novel ketiganya yang berjudul Maryam yang menceritakan tentang kaum 

Ahmadiyah asal Lombok yang hidup damai berdampingan dengan muslim lainnya 

tiba-tiba menjadi terusir dan tersingkir dari kampung halamannya sendiri. Meski 

melewati banyak penderitaan dan cobaan namun keyakinan para Ahmadi (pengikut 

aliran Ahmadiyah) terhadap apa yang mereka yakini tidak tergoyahkan sedikitpun. 

Mereka menganggap semakin banyak cobaan Ahmadiyah semakin mereka yakin 

bahwa aliran itu benar.   

Novel Maryam dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena memiliki 

kelebihan yakni mengangkat permasalahan keyakinan beragama dalam masyarakat. 

Masyarakat umum tidak sepenuhnya memahami berbagai aliran di Indonesia 

sehingga menganggap semua aliran adalah benar. Namun, dengan adanya penelitian 

ini dapat memberikan gambaran bahwa salah satu aliran kegamaan di Indonesia yaitu 

aliran Ahmadiyah  menurut Fatwa Majelis Ulama di Indonesia dianggap tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan Ahmadiyah telah mengingkari ajaran Islam 

yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, sedangkan 
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kaum Ahamdiyah mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah 

nabi Muhammad SAW.  

Kelompok Ahmadiyah mendapatkan sorotan dan dianggap tidak sesuai dengan 

syariat Islam dikarenakan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai al-Qur’an 

dan Hadist Nabi serta menganggap bahwa Mirza Ghulam pendiri Ahmadiyah adalah 

nabi utusan Allah. Menurut H.A.R.Gibb Ahmadiyah adalah gerakan pembaruan 

Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di India pada akhir 

abad ke-19, yang bersifat cinta damai yang memiliki maksud agar menarik orang-

orang yang tidak memiliki kepercayaan Islam dengan pemahaman yang lama dan 

menimbulkan pemikiran baru (Zuchairiyah, 2012:372). Dalam novel Maryam 

mengangkat sebuah kritik sosial mengenai perlawanan terhadap aliran Ahmadiyah. 

Permasalahan yang dominan dari novel ini mengenai perlawanan masyarakat 

terhadap aliran Ahmadiyah umat Ahmadiyah terhadap Allah SWT. Mereka 

menganggap ajarannya adalah benar dengan menjadi aliran yang tertutup namun 

tingkat kekerabatan antar Ahmadi sangat erat. Menurut Koentjaraningrat (2009:377) 

sistem keyakinan menaruh perhatian terhadap sebuah konsepsi mengenai yang Ghaib. 

Dalam Islam, yang Ghaib dikenal dengan sebutan Allah. Berdasarkan konsep sebuah 

keyakinan keagamaan, perbedaan-perbedaan dalam perspektif masyarakat Islam pada 

umumnya menyebabkan adanya perlawanan mengenai ketidaksamaan syariat pada 

Islam sehingga terjadinya konflik yang menyebabkan jemaat Ahmadi hidup dengan 

tidak aman. 
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Dengan adanya konsep sistem keyakinan, kelompok keagamaan yang 

mengaktifkan dan mengonsepsikan religi beserta sistem keagamaannya ke dalam 

suatu aliran yang kliru karena tidak sesuai dengan aqidah dan syariat. Menurut Hanim 

Rohmah dalam skripsinya (2018) Ajaran sesat adalah doktrin teologis yang berlainan 

dengan syariat dan bukan fenomena baru, namun dijelaskan sebagai ajaran yang 

menyimpang dari masyarakat pada umumnya.  

Penelitian ini dikaji dengan ruang lingkup antropologi sastra. pendekatan ini 

digunakan karena baik objek maupun yang berkaitan dengan aspek luar dari sebuah 

karya sastra yaitu hubungan sastra dengan kebudayaan. Penelitian ini mengkaji 

mengenai kebudayaan yang didalamnya terdapat beberapa ilmu bagian, salah satunya 

adalah etnologi yang menjelaskan mengenai religi. Menurut Ratna (2011a:6) 

antropologi sastra adalah sebuah ilmu yang menganalisis sebuah karya sastra yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur antropologi salah satunya yaitu unsur religi.  

Keunikan novel ini adalah Madasari menghadirkan Ahmadiyah pada sisi yang 

menjadi konfrontatif masyarakat Islam pada umumnya karena berbeda aliran dalam 

pengakuan tentang Rosulullah. Hal ini menjadi wajar ketika penduduk Indonesia 

yang mayoritas Islam melakukan perlawanan. Perlawanan itu sesungguhnya dalam 

bentuk bagaimana cara meluruskan Islam yang sebenar-benarnya pada Al-Quran dan 

Hadist. Sedangkan Ahmadiyah tidak berpedoman terhadap Al-Quran mengenai nabi 

Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang telah diyakini umat sedunia. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan makam Rosulullah tidak pernah sepi pengunjung. 
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Perlawanan yang terjadi bukan dalam bentuk perlawanan hegemoni terhadap 

kekuasaan, namun lebih terhadap perlawanan yang diakibatkan adanya tradisi atau 

kebiasaan kaum Ahmadiyah  yang tidak sesuai dengan tradisi dalam mayoritas Islam. 

Menurut Soyomukti (dalam Idayatiningsih, 2017: 45) perlawanan yaitu memilih 

untuk tidak tunduk pada suatu ideologi budaya, gaya hidup dan doktrin seseorang 

yang merasa tidak adil karena suatu hal. Dalam hal ini ideologi dari suatu kelompok 

jemaat Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dapat dilakukan perlawanan dengan 

tujuan meluruskan perspektif yang salah terhadap Islam. 

Novel juga memiliki dampak atau manfaat bagi pembacanya, dampak terhadap 

kehidupan sehari-hari adalah agar pembaca dapat meyakini sesuatu yang benar dan 

agar tidak salah jalan akibat kurangnya suatu informasi atau ilmu yang didapatkan 

sehingga menyebabkan masuk ke dalam aliran yang salah namun meyakini bahwa 

aliran itu adalah aliran yang benar. Hal tersebut yang memberikan motivasi kepada 

penulis untuk mengkaji novel Maryam yang mengandung perlawanan-perlawanan 

dalam mempertahankan suatu aliran Ahmadiyah pada umumnya. Beberapa peneliti 

terdahulu mengkaji novel ini dengan sudut pandang berbeda. 

Fadli (2016) dalam penelitian berjudul “Problem Kejiwaan Tokoh Utama 

dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari”. Penelitian tersebut menggunakan 

ruang lingkup Psikologi sastra yang bertujuan mendeskripsikan gambaran karakter 

tokoh utama, problem kejiwaan, faktor-faktor yang menyebabkan problem kejiwaan 

dan cara mengatasinya. Penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap psikis yang 

dialami oleh tokoh utama yaitu tokoh Maryam. Penelitian ini menyimpulkan (1) 
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karakter tokoh utama Maryam yang cantik dengan mental yang tidak stabil, (2) tokoh 

Maryam diperkirakan mengalami gangguan psikis yaitu cemas berlebih, stress, dan 

gangguan kepribadian, (3) penyebab permasalahan kejiwaan tokoh Maryam 

berdasarkan cara keluarga dalam mengasuh, pengaruh lingkungan, dan pengaruh 

agama. (4) cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menekan depresi, dari terapi 

keluarga.  

Penelitian dengan objek novel Maryam juga pernah dilakukan oleh Sipayung 

(2016) dalam penelitian berjudul “Konflik Sosial Tokoh Maryam dalam Novel 

Maryam Karya Okky Madasari”. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan 

mendeskripsikan struktur novel Maryam. Serta bertujuan untuk mendeskripsikan 

bentuk-bentuk konflik sosial. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

analisis struktural novel yang meliputi tokoh dan penokohan, alur, dan latar serta 

mengungkap bentuk-bentuk konflik sosial sebagai berikut (1) konflik karena 

perbedaan perorangan (2) konflik karena perbedaan kebudayaan. 

Selanjutnya, Hadiroh (2015) juga melakukan penelitian dengan objek novel 

Maryam dengan judul “Pola Pertahanan Perempuan Ahmadiyah dalam Ruang 

Konflik (Analisis Tokoh Maryam dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipe konflik yang terjadi dalam novel 

Maryam menunjukkan gejala realistik yaitu konflik benar-benar terjadi secara sosial 

dan menciptakan tekanan sosial, kekerasan sosial dan kekerasan struktur negara yang 

dipicu oleh konflik non realistik berupa perbedaan keyakinan. Sedangkan pola 

pemertahanan Maryam dalam novel Maryam karya Okky Madasari yaitu pertahanan 
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budaya, wacana, dan penderitaan, pertahanan diri dari tekanan orang terdekat dan 

pertahanan tokoh Maryam dari tekanan sosial. 

 Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya yaitu 

novel Maryam karya Okky Madasari. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

permasalahan yang memfokuskan terhadap analisis psikologi tokoh Maryam dan 

konflik sosial yang terjadi pada tokoh Maryam. Penelitian ini mengkaji dengan 

persoalan yang lebih khusus. Penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk 

perlawanan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan perspektif keyakinan kegamaan 

jemaat Ahmadiyah dengan kaum muslim pada umumnya. Selain menjelaskan 

mengenai bentuk-bentuk perlawanan, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana 

dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perlawanan masyarakat terhadap aliran 

Ahmadiyah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan penelitian dengan 

judul “Tema Perlawanan Masyarakat terhadap Aliran Ahmadiyah Ahmadiyah dalam 

Novel Maryam Karya Oky Madasari” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah 

diungkap dalam novel Maryam karya Okky Madasari? 

2) Bagaimana dampak perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah 

diungkap dalam novel Maryam karya Okky Madasari? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah 

diungkap dalam novel Maryam karya Okky Madasari. 

2) Mendeskripsikan dampak perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah 

diungkap dalam novel Maryam karya Okky Madasari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam 

perkembangan  ilmu sastra khususnya mengenai perlawanan masyarakat aliran 

Ahmadiyah. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat mengonstruksi perlawanan 

masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah dalam ranah religiusitas dalam sastra serta 

dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis dan dapat dikembangkan lagi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian adalah sebagai berikut.  

1) Manfaat terhadap pembaca karya sastra diharapkan pembaca mampu 

memahami sesuatu hal dengan kebenaran agar dijauhkan dari kesesatan atau 

kekeliruan dalam beragama.   
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2) Manfaat terhadap penulis dapat menambah wawasan mengenai aliran 

Ahmadiyah Islam dengan perspektif yang luas.   

3) Manfaat terhadap penelitian yang akan datang, dengan adanya penelitian ini 

dapat menjadi referensi agar terciptanya penelitian yang lebih rinci khususnya 

pada kajian religuitas sastra. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman 

maksud istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar tidak meluas dan lebih 

terarah, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut.  

1) Perlawanan  

Perlawanan merupakan sebuah tindakan menolak yang dilakukan untuk 

menangkis, atau mencegah sesuatu yang merugikan. 

2) Aliran Ahmadiyah 

Kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini benar oleh jemaat Ahmadiyah 

3) Perlawanan Terbuka  

Merupakan suatu bentuk pelawanan yang dapat diamati dan secara langsung 

adanya komunikasi antara kedua belah pihak yang berselisih. 

4) Perlawanan Tertutup 

Perlawanan tertutup dapat dikatakakan sebagai perlawanan yang dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi. 

5) Perubahan Ekonomi 

Perubahan dalam bidang ekonomi yang secara signifikan dapat berupa 

kehilangan pekerjaan dan harta benda.  
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6) Perubahan Hubungan Masyarakat 

Suatu perubahan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat ada yang 

diterima, dihindari, dan lain sebagainya tergantung berdasarkan manfaat yang 

ditimbulkan dari suatu perubahan. 


