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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Novel sebagai Karya Sastra 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra berbentuk prosa dengan 

cakupan yang lengkap. Pengarang dapat menyampaikan sesuatu dengan lebih 

bebas, lebih rinci, dan lebih banyak menjelaskan persoalan kompleks yang 

dikemas dalam beberapa bab cerita yang berbeda namun saling berhubungan 

antara bab yang satu dengan yang lainnya. Nurgiantoro (2010:9-10) menjelaskan 

bahwa novel merupakan sebuah karya fiksi yang dilihat dari segi formalitas 

bentuk adalah sebuah cerita yang panjang dengan ratusan halaman. Oleh karena 

itu, novel adalah sebuah hasil dari ide atau kreatifitas pengarang yang berupa 

sebuah tulisan berbentuk naratif yang mengandung konflik dengan penulisan yang 

cukup panjang. 

Novel sebagai media penuangan pemikiran dan gagasan penulis dalam 

merespon realita yang ada disekelilingnya. Dalam sebuah realita terdapat 

beberapa permasalahan yang menjadi salah satu pengungkapan ide penulis dalam 

menciptakan sebuah karya sastra. Yanti (2015:3) menjelaskan bahwa novel 

sebagai suatu karya sastra memiliki fungsi dalam menyampaikan ide-ide berupa 

kritik sosial, budaya, dan religi yang berkaitan dengan permasalahan. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa pengarang dapat menuangkan sebuah ide dengan 

berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat melalui sebuah karya sastra 

yaitu novel dengan memberikan beberapa kritik maupun amanat. 
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Novel sebagai karya sastra  memiliki unsur keindahan atau sering disebut 

dengan nilai estetika. Nilai estetika yang terdapat pada novel dapat dinikmati oleh 

pembaca yang membaca novel dengan utuh dan padu. Membaca mulai dari bab 

satu ke bab lainnya dengan seksama dan seolah-olah pembaca dapat masuk ke 

dalam cerita yang terdapat pada novel yang dibaca (katarsis) dan merasakan 

emosi berdasarkan cerita yang dibaca. Menurut Sugiarti (2014: 135) estetika 

dalam pengertian yang luas merupakan suatu kepekaan menanggapi suatu objek 

dalam bentuk keindahan. Nilai estetik bermanfaat sebagai penyampai pesan dari 

pengarang kepada pembaca melalui tulisan-tulisan yang berisikan amanat yang 

dapat dipetik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa novel sebagai karya 

sastra merupakan sebuah hasil ide dan kreatifitas pengarang dengan objek 

manusia dan permasalahan di kehidupan sosial berupa tulisan-tulisan dengan 

cerita yang cukup lengkap. Novel diciptakan pengarang dengan meniru atau 

memodifikasi kehidupan nyata dengan imbuhan kreatifitas pengarang agar lebih 

menarik. Dalam pembuatan novel dibutuhkan beberapa unsur-unsur pembangun 

novel.   

Novel memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berkaitan erat 

antara satu dengan lainnya. Unsur-unsur pembangun novel dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik 

merupakan unsur yang secara langsung membangun sebuah cerita yang terdiri 

atas  rangkaian peristiwa, cerita, plot, tema, penokohan, latar, sudut pandang, dan 

gaya bahasa. Kepaduan antar berbagai unsur yang dibangun inilah yang 

menjadikan sebuah novel utuh dan berwujud (Nurgiyantoro, 2010:23). Sedangkan 
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unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar teks sastra namun dapat 

memengaruhi secara tidak langsung bangunan karya sastra. Keadaan di 

lingkungan pengarang dapat memengaruhi sebuah karya sastra misalnya 

mengenai politik, ekonomi, sosial dan agama. 

2.2  Unsur Pembangun Novel 

Novel dibangun atas unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Secara garis 

besar unsur-unsur pembangun novel dibagi menjadi dua bagian yaitu unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Kedua bagian ini merupakan satu kesatuan utuh yang 

saling berkaitan. Struktur karya sastra bersifat timbal balik. Saling mempengaruhi 

dan secara bersama membentuk kesatuan yang utuh. 

2.2.1 Unsur Intrinsik 

Unsur Intrinsik adalah unsur pembangun sebuah karya sastra dari dalam 

teks yang termasuk struktur. Nurgiyantoro (2010: 23) menjelaskan bahwa unsur-

unsur yang secara faktual terdapat di dalam teks tersebut yang menyebabkan 

hadirnya sebuah karya sastra. Berikut ini merupakan unsur intrinsik novel.   

2.2.1.1 Tema 

 Sebagai suatu bentuk karya sastra, novel memiliki tema yang sudah 

ditentukan atau dipilih oleh pengarang sebelum menulis sebuah cerita. Tema dapat 

terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang akan disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Tema merupakan ide dasar dalam sebuah pembuatan karya sastra dan 

akan berkembang dengan kreativitas pengarang. Sebuah cerita yang ditampilkan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tema-tema mengenai 

problematika dalam masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Tema tidak 

dituliskan di dalam novel namun ditampilkan secara tersirat dan dapat dipahami 
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oleh pembaca apabila pembaca telah menikmati sebuah cerita yang disajikan di 

dalam novel. Menurut Rokhmansyah (2014:33) tema adalah suatu ide pengarang 

yang diceritakan dengan maksud memberikan sesuatu kepada pembacanya. 

Sesuatu yang dikatakan dapat berupa sebuah permasalahan kehidupan maupun 

pemikiran-pemikiran pengarang yang ingin disampaikan melalui sebuah cerita.  

 Tema dalam sebuah cerita menjadi dasar yang mampu mengikat cerita 

menjadi utuh. Konflik-konflik yang terjadi dan juga peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita dapat terbentuk dengan adanya tema karena tema merupakan suatu 

fondasi awal cerita. Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 70) mengungkapkan bahwa 

tema merupakan gagasan umum sebuah karya sastra yang digunakan untuk 

mengembangkan cerita.  

 Tema merupakan makna cerita. Makna cerita dalam sebuah karya sastra 

bisa saja lebih dari satu interpretasi yang menyebabkan kesulitan dalam 

menentukan tema pokok. Menurut Nurgiyantoro (2010:83) terdapat dua tema 

dalam sebuah karya sastra yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor yaitu 

tema yang mendominasi atau makna pokok cerita yang menjadi dasar sebuah 

karya. Sedangkan tema minor adalah tema-tema tambahan yang tersirat dalam 

bagian-bagian tertentu saja dan keberadaannya mendukung tema yang dominan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema 

merupakan suatu dasar yang membentuk dan berkembangnya suatu cerita. Tema 

tidak dilukiskan secara langsung namun dimunculkan secara eksplisit dan 

memasuki keseluruhan cerita. Kehadiran tema bergantung dengan unsur 

pembangun lainnya.  

 



15 
 

 
 

2.2.1.2 Penokohan 

Sebuah cerita dalam karya sastra salah satunya adalah novel tidak dapat 

terlepas dari keberadaan tokoh. Tokoh merupakan objek utama yang mendapatkan 

perhatian oleh pembaca karena memandu jalannya sebuah cerita hingga selesai. 

Pengarang menggambarkan tokoh disajikan secara lengkap agar pembaca mudah 

menginterpretasikan. Penggambaran tokoh meliputi fisik dan karakter yang 

beragam dalam diri tokoh.  

Tokoh mendapatkan tempat yang strategis karena mampu menyampaikan 

pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Tokoh menjadi sebuah 

alat yang mengikuti kemauan pengarang dalam menjalankan sebuah cerita 

(Nurgiyantoro, 2010:167). Walaupun tokoh merupakan hasil rekayasa 

berdasarkan ide dari pengarang, seharusnya tokoh hidup secara wajar sesuai 

dengan kehidupan manusia yang sewajarnya.   

Selanjutnya, penokohan merupakan salah satu unsur instrinsik yang paling 

berkaitan erat dengan unsur-unsur pembangun yang lainnya. Menurut Sudjiman 

(dalam Rokhmansyah, 2014: 34) tokoh adalah sebuah individu rekaan yang 

mengalami sebuah peristiwa. Sebuah karya fiksi dapat dikatakan sebagai karya 

yang berhasil dikarenakan adanya keharmonisan dan saling melengkapi antara 

penokohan dan berbagai unsur yang lain dalam suatu peristiwa. Misalnya, 

penokohan dengan unsur tema, latar, dan lain sebagainya.  

Tokoh dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuatu dengan sudut penamaan 

yang diberikan. Salah satunya adalah tokoh yang dilihat berdasarkan segi peranan 

atau tingkat pentingnya yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama 

adalah tokoh yang berperan banyak dalam terjalinnya keutuhan sebuah cerita. 
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Tokoh yang paling banyak muncul dan mendapatkan konflik-konflik maupun 

peristiwa yang dikembangkan oleh pengarang. Sedangkan tokoh tembahan adalah 

tokoh yang membantu jalannya cerita tokoh utama agar terkesan lebih menarik. 

Pembedaan antara tokoh utama dan tambahan bersifat gradasi, sehingga 

menyebabkan pembaca dapat berbeda pendapat dalam menentukan tokoh utama 

dan tambahan (Nurgiyantoro, 2010: 178). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh 

merupakan unsur yang mendapatkan perhatian para pembaca karena tokoh 

berlaku andil dalam jalannya cerita. Meskipun tokoh merupakan unsur penting 

dalam terbentuknya sebuah karya fiksi, namun ia masih terikat dengan unsur-

unsur yang lain dalam fiksi. Tokoh harus berkaitan erat dan saling melengkapi 

agar mendapatkan suatu keutuhan yang  dapat dinikmati oleh pembaca.  

2.2.1.3 Latar 

Sebuah cerita dalam karya sastra akan lengkap dengan adanya latar atau 

setting. Hal ini sangat penting karena setiap peristiwa yang terjadi pada jalannya 

cerita selalu memiliki tempat dan waktu yang telah diberikan oleh pengarang. 

Latar cerita dalam sebuah karya sastra tidak hanya sebagai alat penunjuk tempat 

kejadian, namun menjelaskan secara keseluruhan lingkungan kejadian.  

Latar merupakan tumpuan atau pijakan sebuah cerita yang mendukung 

dalam menyajikan rangkaian peristiwa. Stanton menjelaskan bahwa Latar, plot 

dan tokoh merupakan tiga komponen yang merangsang imajinasi pembaca secara 

faktual ketika membaca sebuah karya fiksi (Nurgiyantoro, 2010: 216). Hal ini 

memberikan kesan realistis terhadap pembaca dan menciptakan suasana yang 

seolah-olah seperti kehidupan yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi.  
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Sebagai salah satu unsur instrinsik karya sastra, latar bersifat imajiner yang 

mengembangkan imajinasi pembaca. Ramadhanti (2008:71) menjelaskan bahwa 

latar merupakan unsur yang berpengaruh kuat, sehingga alur dan tokoh hanya 

sebagai sarana dalam menjelaskan pengaruh latar. Latar dapat berupa keterangan 

atau petunjuk mengenai waktu, tempat dan suasana terjadinya peristiwa.    

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 218)  mengungkapkan bahwa latar dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu latar fisik dan latar spiritual. Latar fisik yaitu latar 

yang menjelaskan mengenai tempat dan waktu pada lokasi tertentu. Sedangkan 

latar spiritual memperkuat kehadiran latar fisik yang bersangkutan misalnya tata 

cara, adat-istiadat dan nilai-nilai yang berlaku. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar berkaitan dengan 

tempat, waktu, dan suasana baik secara langsung maupun tidak langsung. Latar 

menjadi unsur intrinsik yang berpengaruh terhadap tercipt anya karya sastra 

dengan penggambaran pengarang. Tujuannya yaitu mempermudah pembaca 

dalam berimajinasi mengenai sebuah cerita.    

2.2.2 Unsur Ekstrinsik 

Selain unsur intrinsik dalam karya sastra terdapat pula unsur ekstrinsik yaitu 

unsur yang terdapat di luar karya sastra. Menurut Nurgiyantoro (2010: 23) unsur 

ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar karya sastra namun secara tidak 

langsung memengaruhi bangun cerita karya sastra itu sendiri. 

2.3 Antropologi Sastra 

Antropologi sastra adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis Antropologi sastra yaitu menganalisis sebuah karya sastra dengan 

keilmuan Antropologi. Menurut Ratna (2011a: 28) objek kajian antropologi 
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dikaitkan dengan masyarakat yang sederhana. maksudnya Antropologi adalah 

ilmu mengenai manusia. Menurut Keesing (dalam Endraswara, 2013:1) dalam 

antropologi sastra yang menjadi bahan penelitian yaitu perilaku manusia melalui 

fakta-fakta sastra dan budaya. Ratna menambahkan (2011b:31) antropologi sastra 

merupakan analisis dan pemahaman terhadap sebuah karya sastra yang berkaitan 

dengan kebudayaan. Zuliyanti (2018: 35) menambahkan bahwa antropologi sastra 

adalah analisis untuk memberikan sebuah identitas terhadap sebuah karya sastra 

dalam hubungan mengenai ciri-ciri kebudayaannya.  

Antropologi sastra dapat menganalisis sebuah karya sastra dikarenakan 

memiliki kemampuan dalam mengungkap permasalahan yang terjadi. 

Permasalahan khususnya mengenai kearifan lokal, mitos, sistem religi, dan 

berbagai macam permasalahan kebudayaan. Ratna (2011a:41) menjelaskan bahwa 

antropologi sastra memiliki tugas untuk mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan 

dalam masyarakat tertentu.  

Kebudayaan di dalam masyarakat menyebabkan munculnya karya sastra 

yang diciptakan pengarang. Objek kajian bidang antropologi serta permasalahan 

di dalam karya sastra yakni keduanya sama-sama menelaah dan mengkaji 

mengenai kehidupan masyarakat berdasarkan kebudayaan berserta masalahnya, 

baik secara individu ataupun kelompok.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menelaah serta 

mengungkapkan segala persoalan sastra, tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu di 

dalam sosiologi. Di dalam karya sastra terdapat suatu hubungan antara pengarang 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra tidak dapat dipahami secara 

lengkap apabila dipisahkan dengan lingkungannya. Dengan sosiologi sastra dapat 
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ditemukan makna-makna tersirat di dalam karya sastra yang berkaitan dengan 

masalah sosial yang diciptakan oleh pengarang. 

2.4 Aliran Keyakinan (Ahmadiyah) 

 Keyakinan beragama adalah salah satu sumber masyarakat dalam beribadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan dalam beragama menjelaskan bahwa 

setiap makhluk di dunia ini memiliki kepercayaan kepada sesuatu yang ghaib, 

dalam Islam disebut Allah. Kepercayaan kepada Allah SWT ini mendasari 

terciptanya pengamalan dengan mengikuti ajaran-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Hussein (dalam Arifin, 2011:177) mengungkapkan bahwa aliran keyakinan 

dapat diungkap dengan dua cara pandang  yaitu eksklusif (eksklusive) dan inklusif 

(inclusive) yang mempengaruhi relasi antara Islam dan agama lain. Muslim 

eksklusif memiliki keyakinan bahwa Islam merupakan agama terakhir yang 

mengoreksi kesalahan agama lain. Sedangkan muslim inklusif memiliki 

keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang benar, namun tidak menjelaskan 

bahwa terdapat kesalahan terhadap agama lain sehingga cara pandang ini bersifat 

lebih terbuka.  

 Selanjutnya, Joseph Runzo (dalam Arifin, 2011:118) mempertegas pendapat 

Husein yang menganggap bahwa satu-satunya agama yang benar yaitu keyakinan 

kegamaan yang dianutnya sedangkan agama yang lain adalah salah. Hal ini 

menjelaskan bahwa sikap berkeyakinan individu dipengaruhi dengan pandangan 

bahwa apa yang dianutnya adalah sesuatu yang benar dan yang lain salah. 

Pandangan perbedaan pola pikir ini di masyarakat menyebabkan terjadinya sebuah 

perlawanan. Perlawanan yang dimaksudkan bukan hanya menggap bahwa 

keyakinan yang dipercayai adalah benar dan orang lain yakini adalah salah, 
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melainkan bukti-bukti yang didapatkan mengenai sebuah keyakinan tersebut 

dianggap salah dan hal itu adalah kesalahan yang fatal.  

 Kaum muslim pada umumnya melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh 

Allah SWT dan meyakini bahwa nabi besar Muhammad SAW merupakan nabi 

yang terakhir sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi terdahulu. Ketika kaum 

muslim masih berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits yang menjelaskan 

bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir maka ajaran-ajaran tersebut 

masih ditoleran oleh kaum beragama lainnya. Namun, salah satu ajaran yaitu 

ajaran Ahmadiyah mempercayai bahwa ada nabi lain setelah nabi Muhamamad 

SAW. Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku 

menerima wahyu dari Allah ketika umur 41 tahun. Wahyu yang ia dapatkan 

menyebabkan keyakinan bahwa pada dirinya telah datang Mahdi (Ishomuddin, 

2013: 8) 

 Dalam Al-Quran, nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sebagai 

penutup nabi-nabi terdahulu. Namun, Ajaran Ahmadiyah menjelaskan bahwa 

akan ada nabi yang tidak membawa syariat setelah nabi Muhammad SAW dan 

pada Ahmadi mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seseorang 

pembaharu yang diyakini sebagai nabi setelah nabi Muhammad SAW. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Zuchairiyah (2012:381) yang menjelaskan Ahmadiyah 

dianggap sesat karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku diberi wahyu Allah, 

Merusak aqidah/keyakinan Islam, dan menganggap semua orang Islam yang tidak 

mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul adalah musuh, serta 

menganggap seseorang yang bukan golongannya adalah kafir dan dilaknat. 
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 Selanjutnya, Hidayatulloh (2013:513) menambahkan mengenai pokok-

pokok ajaran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang adalah Mirza Ghulam 

Ahmad mengaku sebagai Nabi dan mendapatkan wahyu, meyakini bahwa 

Tadzkirah atau kumpulan wahyu-wahyu yang ia terima sama sucinya dengan Al-

Qur’an, wanita Ahmadiyah haram menikah dengan lelaki bukan Ahmadiyah, tidak 

boleh bermakmum kepada imam yang bukan Ahmadiyah. Pemikiran tersebut 

menjadi landasan pemikiran yang dimiliki pengarang dalam menciptakan karya 

sastra dengan cerita-cerita yang sesuai berdasarkan keadaan para Ahmadi aliran 

Ahmadiyah di lingkungan masyarakat. Kaum Ahmadi adalah kaum yang tertutup 

dan tidak beribadah dengan khalayak umum namun lebih mempererat tali 

persaudaraan dengan sesama Ahmadi. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa aliran Ahmadiyah 

merupakan aliran yang tidak sesuai dengan syariat islam sehingga menyebabkan 

perpecahan pendapat di dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan pengarang 

dalam membuat karya sastra ingin memberikan pemahaman mengenai sesuatu 

yang salah harus diluruskan dengan berbagai perspektif pembaca. Dalam 

meluruskan sebuah kesalahan maka munculah perlawanan-perlawanan yang 

bertujuan agar makhluk paling sempurna dapat berfikir dan kembali ke jalan yang 

benar sehingga dalam karya sastra, pengarang mengungkap perlawanan-

perlawanan terhadap keyakinan kegamaan yang salah.  

2.5 Perlawanan dalam Sastra 

 Perlawanan atau menentang (resistensi) berupa tindakan yang menolak atau 

melawan baik melawan yang bersifat formal maupun non formal apabila tidak 

menyetujui sesuatu sistem yang terjadi di masyarakat pada umumnya.  
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Perlawanan terjadi dikarenakan adanya sebuah ketidaksamaan  pendapat 

mengenai suatu hal yang menyebabkan penolakan agar meluruskan hal yang 

dianggap benar. Menurut Rizki (2018:204) perlawanan merupakan sebuah proses 

yang dilakukan untuk menangkis, atau mencegah sesuatu yang merugikan. 

Sedangkan menurut Soyomukti (dalam Idayatiningsih, 2017: 45) perlawanan 

yaitu memilih untuk tidak tunduk pada suatu budaya, gaya hidup dan doktrin 

seseorang yang merasa tidak adil karena suatu hal.  

 Perlawanan merupakan sebuah bentuk dari pernyataan berupa sikap dari 

masyarakat yang terlihat berdasarkan maksud atau tujuan yang akan dituju. 

Penyikapan dari masyarakat terhadap individu, kelompok maupun pihak-pihak 

yang dianggap mengancam atau mempengaruhi terhadap eksistensi akan 

mengalami sebuah pembaharuan atau perubahan (Kusuma dan Agustina, ed., 

dalam Idayatiningsih, 2017: 45). Perubahan yang dimaksud dipengaruhi 

berdasarkan aspek kognitif yang dimiliki oleh masyarakat yang melakukan 

perlawanan.   

 Perlawanan atau resistensi pada dasarnya menjelaskan terjadinya 

perlawanan yang tidak mendapatkan keadilan. Perlawanan dapat berupa konflik, 

kekerasan, demonstrasi, dan lain sebagainya. Perlawanan dapat terjadi karena 

adanya suatu permasalahan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan 

pemikiran-pemikiran masyarakat pada umumnya terhadap suatu individu maupun 

kelompok tertentu yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan suatu ketetapan 

yang berlaku. Hal ini sesuai dengan isu yang terjadi dan mendapatkan dukungan 

dari masyarakat tersebut.  
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 Dalam suatu masyarakat selalu ada ketidakcocokan maupun ketidaksamaan 

pandangan. Kemajemukan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda 

memberikan pengaruh kuat terhadap munculnya sebuah konflik yang 

menyebabkan perlawanan itu terjadi. Masyarakat yang mayoritas memiliki 

pemahaman yang sama akan menjadi kaum yang kuat dalam melakukan 

perlawanan tersebut. Namun, toleransi-tolernasi tetap terjalin di masyarakat 

apabila pandangan kaum minoritas sesuai dengan ajaran dan sistem yang telah 

ditetapkan dan berlaku. Apabila terjadinya ketidaksesuaian pemikiran dan 

pandangan yang fatal dan tidak dapat ditoleransi maka masyarakat akan 

melakukan perlawanan. 

 Menurut Rahayu (2014:3) Perlawanan muncul sebagai bentuk pemertahanan 

tatatan yang telah berlangsung dari berbagai perbaikan maupun pembaharuan 

yang ada. Revolusi yang sesuai dan tidak menyimpang dari sistem yang berlaku 

dapat terus berlanjut dan berkembang agar lebih baik. Namun, perlawanan ini 

terjadi bukan hanya tidak dapat menerima pembaharuan akan tetapi pembaharuan 

tersebut tidak sesuai bahkan dapat dikatakan menyimpang dari pemikiran yang 

telah ditetapkan oleh mayoritas kaum muslim yang ada di seluruh dunia.  

 Perlawanan dalam karya sastra dilakukan melalui kata-kata maupun gagasan 

yang bersifat simbolik. Pengarang menyisipkan suatu makna melaui gagasan-

gagasan dalam cerita melalui tokoh, narasi, maupun alur cerita. Oleh karena itu, 

karya sastra dijadikan tempat untuk menjelaskan berbagai bentuk perlawanan 

yang di dalamnya terdapat kritik sosial yang dihasilkan. 

 Douglas Kellner, seorang professor filsafat dari Universitas Texas 

menyatakan bahwa cara mengungkapkan pandangan alternatif tentang masyarakat 
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adalah melalui media (Azwar, 2014:22). Perlawanan dalam sastra merupakan 

salah satu hal yang lazim dilakukan oleh pengarang. Pengarang melakukan 

perlawanan melalui media karya sastra yang dihasilkan baik dalam bentuk novel, 

puisi, maupun cerpen karena sastra adalah media yang sangat efektif dalam 

mengomunikasikan berbagai hal kepada pembaca dari berbagai lapisan 

masyarakat.   

 Selanjutnya, Hippolyte Taine (dalam Fananie, 2000:116) menjelaskan 

bahwa karya sastra merupakan perwujudan suatu pemikiran tidak hanya bersifat 

imajinatif dan pribadi, namun dapat dikatakan bahwa karya sastra bersifat lebih 

luas yaitu memiliki maksud atau tujuan mempengaruhi pembaca salah satunya 

dengan adanya perlawanan yang dituliskan pengarang dalam bentuk tulisan 

maupun gagasan.  tertentu pada saat karya dilahirkan. 

  Perlawanan bukan hanya sebagai pemberontakan, namun dapat menjadi 

pembenaran suatu hal yang salah karena adanya perlawanan tersebut. Scott (dalam 

Siahaan, 1999:62) menjelaskan adanya perbedaan perspektif  mengemukakan 

bahwa terdapat perbedaan perspektif antara perlawanan yang sungguh-sungguh di 

satu pihak dengan "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental di pihak lain. 

Perlawanan yang sesungguhnya bersifat (a) terorganisir dan sistematis, (b) 

berprinsip, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) mengandung 

gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar. Sedangkan, "tanda-tanda kegiatan" 

yang bersifat insidental yaitu (a) tidak terorganisir, tidak sistematis, dan 

individual, (b) bersifat untung-untungan atau pamrih, dan (c) tidak mempunyai 

akibat-akibat revolusioner. Tujuan melakukan perlawanan bukan hanya mengubah 
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sebuah sistem melainkan sebagai upaya agar sebuah sistem yang salah tersebut 

dapat diperbaiki dan diterima di masyarakat luas. 

  Jadi, hubungan antara perlawanan dengan karya sastra sangat erat. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karya sastra memberikan persoalan 

kepada pembaca, melalui persoalan tersebut pengarang menyisipkan sebuah 

perlawanan yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga sebuah karya sastra tidak 

hanya memiliki fungsi menyenangkan saja namun juga memiliki fungsi berguna 

yaitu dapat mengubah pandangan dengan perspektif yang berbeda agar dapat 

memilah bagaimana seharusnya dalam melakukan perlawanan dengan tujuan 

yaitu sebuah kebaikan untuk melawan sesuatu yang salah. 

2.6 Bentuk-bentuk Perlawanan  

 Perlawanan memiliki bentuk-bentuk yang dapat membedakan baik yang 

terlihat maupun tidak. Perlawanan berdasarkan teori James C. Scott dibagi 

menjadi dua yaitu perlawanan terbuka (public transcript) dan perlawanan tertutup 

(hidden transcript). 

2.6.1 Perlawanan Terbuka 

 Perlawanan terbuka (public transcript) merupakan suatu bentuk pelawanan 

yang dapat diamati dan secara langsung adanya komunikasi antara kedua belah 

pihak yang berselisih. Scott menjelaskan bahwa perlawanan terbuka bentuk 

perlawanan terbuka ditandai dengan munculnya tindakan yang berasal dari 

komunikasi langsung antara pihak yang melawan dan pihak yang dilawan. 

(Rahayu, 2014:3). Perlawanan dapat dikatakan sebagai perlawanan terbuka karena 

terdapat beberapa ciri yang ada di dalamnya. Scott menjelaskan bahwa 

perlawanan terbuka merupakan perlawanan yang bersifat Sistematik, tidak 
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mementingkan diri sendiri, menghendaki perubahan secara menyeluruh dan 

mendasar, dan mencakup sebuah gagasan. (Zuraida, 2013). 

 Perlawanan terbuka yaitu perlawanan yang secara terang-terangan terjadi di 

dalam lingkungan masyarakat akibat adanya perbedaan sudut pandang. 

Perlawanan terbuka dapat berupa sebuah kekerasan, ancaman, tekanan, dan 

paksaan yang dilakukan oleh pihak yang melawan. Hal ini dapat dilakukan oleh 

individu maupun kelompok yang merasa bahwa perlunya melawan terhadap 

sistem yang salah dan harus dibenarkan.  

 Perlawanan terbuka dapat dilihat dan diketahui oleh publik atau masyarakat 

ramai yang bahkan juga ikut menentang dengan cara memberikan dukungan-

dukungan. Dukungan tersebut sebagai masyarakat awam yang kurangnya 

intelektual hanya mendukung sebagai massa yang ikut melakukan pemberontakan 

terhadap sistem yang salah.  

 Dengan demikian, perlawanan terbuka dapat dikatakan sebagai  perlawanan 

yang dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang ditandai dengan 

tindakan yang muncul dari komunikasi langsung antara kedua belah pihak dengan 

manifestasi berupa pengusiran, kekerasan, dan tekanan dengan tujuan agar 

kelompok yang dilawan melakukan pembenahan diri dan berada di jalan yang 

benar agar tidak mempengaruhi masyarakat yang lain agar mengikuti sistem yang 

mereka anut.  

2.6.2 Perlawanan Tertutup 

 Perlawanan tertutup melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan 

perlawanan terbuka. Apabila perlawanan terbuka adalah sebuah perlawanan yang 
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dilakukan secara terang-terangan, maka perlawanan tertutup dapat dikatakakan 

sebagai perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  

 Perlawanan tertutup (hidden transcript) merupakan bentuk perlawanan yang 

dilakukan melalui prosedur yang kurang sistematis. Istiqomah (dalam Rahayu, 

2014: 3) menjelaskan bahwa perlawanan tertutup muncul dikarenakan opini 

masyarakat. Perlawanan tertutup cenderung sebagai gerakan penolakan secara 

perlahan dengan memperhitungkan capaian yang diperoleh dan penentuan sikap 

individu dalam mengorganisasi kemampuan untuk perlawanan. Scott 

mengategorikan perlawanan tertutup sebagai berikut. (1) Perlawanan tertutup 

terjadi secara tidak teratur, dan bersifat individual; (2) berfokus pada kepentingan 

individu; (3) tidak mengandung dampak perubahan; dan (4) dapat menyesuaikan 

diri dengan kehadiran dominasi (Zuraida, 2013:17). 

 Perlawanan tertutup atau dapat dikatakan sebagai perlawanan tidak langsung 

melakukan perlawanan dengan maksud agar seseorang atau individu sebagai 

pihak dilawan merasa sadar akan kesalahannya. Perlawanan tertutup dapat 

dilakukan dengan cara menyindir, bergosip, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Scott yang menjelaskan bahwa perlawanan tertutup merupakan 

perlawanan yang cenderung melakukan penyamaran dan menghindarkan 

konfrontasi (Rochwulaningsih, 2016:122). Perlawanan ini tidak bermaksud 

mengubah sistem namun lebih ditekankan terhadap upaya menyadarkan suatu 

kelompok yang menganut kepada sistem yang salah dengan tindakan yang lebih 

menasehati. 

 Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa perlawanan tertutup adalah 

perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh individu maupun 
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kelompok yang bermaksud menyadarkan pemikiran yang salah agar dapat 

dilurskan. Perlawanan tertutup lebih mengarah terhadap perlawanan secara verbal 

yaitu dengan ucapan-ucapan baik itu kritikan, sindiran, dan lain sebagainya. 

Tujuan utamanya adalah dapat hidup bersandingan dan sepemikiran tanpa adanya 

perlawanan menggunakan kekerasan. 

2.7 Dampak Perlawanan 

 Perlawanan terhadap aliran Ahmadiyah menyebabkan terjadinya dampak-

dampak yang diterima oleh pihak yang dilawan sehingga berusaha merubah dan 

memperbaiki kehidupan yang baru. Dampak-dampak perlawanan sebagai berikut. 

2.7.1 Perubahan Ekonomi 

 Dampak perlawanan yang sangat terlihat salah satunya adalah perubahan 

ekonomi. Ekonomi merupakan suatu hal yang kompleks karena kebutuhan utama 

manusia agar dapat bertahan hidup salah satunya adalah dengan memiliki 

penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Perlawanan terhadap 

aliran Ahmadiyah dengan cara pengusiran menyebabkan banyak masyarakat yang 

kehilangan harta beda, rumah, dan juga pekerjaan. Masyarakat yang mengalami 

perlawanan ini harus memulai dari awal dengan tangan kosong dan memulai 

kehidupan baru lagi.  

 Masyarakat kini menganggap ekonomi adalah kubutuhan yang sangat 

penting, bahkan seseorang tidak akan bertahan hidup tanpa ada ekonomi yang 

mendukung. Hamali (2012:31) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang 

lemah akan menimbulkan dampak negatif kepada kehidupan masyarakat dan akan 

menyebabkan konflik jiwa dalam dirinya. Hal ini merupakan salah satu jalan yang 

diinginkan oleh masyarakat yang melawan agar masyarakat yang dilawan karena 
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pemahaman mengenai keyakinan beragama yang salah dapat kembali kepada 

jalan yang benar.  

 Selanjutnya, Kurnianto (2017:9) menjelaskan bahwa ekonomi merupakan 

gejala-gejala yang timbul dikarenakan perbuatan manusia dalam usaha memenuhi 

kebutuhannya. Gejala yang timbul dalam usaha memenuhi kebutuhan dapat 

terjadi apabila manusia memiliki insting untuk bertahan hidup meskipun dalam 

suasana darurat. sesuai dengan hal ini maka manusia akan tetap berusaha 

memenuhi kebutuhan agar tetap hidup dengan berbagai cara meskipun telah 

kehilangan harta benda.  

 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu 

dampak terjadinya perlawanan terhadap aliran Ahmadiyah adalah dampak 

ekonomi yang di dalamnya terdapat kehilangan harta benda berupa rumah, 

pekerjaan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat harus memulai lagi 

kehidupan dari awal. 

2.7.2 Perubahan Hubungan Masyarakat  

 Selain dampak ekonomi, perlawanan terhadap aliran Ahmadiyah juga 

menyebabkan perubahan hubungan masyarakat. Masyarakat akan merasa 

terkucilkan, kurangnya rasa aman dan lain sebagainya, sehingga dapat terjadi 

perubahan pandangan masyarakat yang menyebabkan hilangnya kepercayaan 

maupun menurunnya sikap menghargai sebagai sesama manusia. Suatu perubahan 

yang terjadi di dalam kelompok masyarakat ada yang diterima, dihindari, dan lain 

sebagainya tergantung berdasarkan manfaat yang ditimbulkan dari suatu 

perubahan.  



30 
 

 
 

Hubungan dalam bermasyarakat menjadi tombak dalam menjalin tali 

silaturahmi. Perilaku yang baik akan mampu menjalin hubungan yang baik. 

Bahkan sebaliknya apabila seseorang melalukan tindakan yang buruk maka 

hubungan dalam bermasyarakat akan menjadi buruk. Hubungan dalam 

bermasyarakat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi. Menurut 

Tejokusumo (2015:44) ada tiga dimensi dalam perubahan sosial, antara lain 

sebagai berikut.  

a) Dimensi stuktural yaitu mewujudkan diri pada perubahan dalam status dan 

peranan. Dalam kehidupan sehari-hari individu dapat memiliki lebih satu 

peran di dalam masyarakat dan mendapatkan kedudukan yang berdasarkan 

penghormatan di masyarakat. 

b) Dimensi kultural, bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya 

material dan non material. Suatu kelompok masyarakat selalu memiliki 

sistem kebudayaan sebagai pemersatu yang diantaranya adalah nilai dan 

norma. 

c) Dimensi Interaksional, mengatang terhadap konsekuensi logis dari 

perubahan kedua dimensi lainnya. Contohnya, interaksi sosial sebagai 

akibat dari perubahan dalam dumensi struktural atau sistem nilai.  

 Berdasarkan ke tiga dimensi tersebut diketahui bahwa hubungan antar 

masyarakat sangat berkaitan erat dalam hidupan sehari-hari. Hal ini pula yang 

menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

manusia lain yang saling membutuhkan dan berhubungan baik.  

 Perlawanan menyebabkan adanya perubahan antara hubungan masyarakat. 

Seseorang yang biasa dihargai dan dihormati di dalam lingkungan masyarakat 
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akan menjadi orang yang dikucilkan dan tidak dihargai sama sekali. Hal ini 

merupakan sebuah konsekuensi yang diterima karena adanya suatu perbedaan 

pemikiran bahkan perbedaan mengenai keyakinan yang menyebabkan 

renggangnya hubungan dalam bermasyarakat. 
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Gambar 2.1. Bagan Alur Pikir Penelitian  
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