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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era milenial, perubahan terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti 

teknologi, ekonomi, budaya, serta pendidikan, yang erat kaitannya dengan lingkup 

sosial. Masyarakat dituntut bergerak secara dinamis untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan serta perkembangan zaman yang terjadi. Meskipun perubahan 

yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, individu dituntut untuk mampu 

beradaptasi dan menyesuaikan diri. Agar mampu menyesuaikan diri, individu harus 

memiliki informasi serta wawasan luas mengenai lingkungan sosial sebagai acuan 

bertindak di dalam masyarakat. Agar memperoleh informasi individu harus 

berinteraksi dengan individu lainnya, selain itu sebagai makhluk sosial, manusia 

membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya dan hal tersebut tidak 

terlaksana tanpa adanya interaksi sosial. Untuk dapat berinteraksi dengan baik 

individu perlu memahami serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

interaksi sosial. Selain melalui pengamatan secara langsung di masyarakat, 

interaksi sosial dapat pula dipelajari melalui karya sastra. 

Karya sastra merupakan luapan dari pengalaman atas pengamatan serta 

imajinasi pengarang yang disampaikan melalui bahasa. Pengamatan atas realitas 

kehidupan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sastra sebagai hasil pemikiran 

dan kreatifitas imajinasi, maka sastra menyikapi serta membahas manusia beserta 

kehidupannya dengan memberikan gambaran perilaku dan kondisi manusia yang 

dituangkan melalui bahasa (Purwahida, 2017:119). Sebagai bagian dari 
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masyarakat, pengarang mampu memberi gambaran tentang masyarakat di tempat 

tinggalnya secara nyata dalam karya satra berupa novel. 

Novel menampilkan gambaran kehidupan masyarakat dan mampu memberikan 

makna tertentu bagi pembaca karena karya sastra ini diceritakan lebih mendetail dan 

mendalam, selain itu karya sastra novel juga dihasilkan dari kehidupan masyarakat serta 

memberikan pengaruh yang besar pula bagi kehidupan masyarakat. Seperti prosa pada 

umumnya, novel bercerita tentang kehidupan tokoh-tokohnya serta hubungan antara 

tokoh satu dengan yang lainnya. Hubungan tokoh tersebut dilakukakan melalui proses 

interaksi sosial. Dari sinilah interaksi sosial dalam karya sastra dapat diketahui. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran karya sastra berupa novel, salah satunya ialah sebagi media 

untuk melihat suatu fenomena sosial seperti halnya interaksi sosial. 

Novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan dipilih, karena novel ini 

menyajikan kisah yang erat kaitannya dengan masyarakat. Dengan menyajikan interaksi 

sosial antara kaum tua (Nahdatul Ulama) dengan kaum pembaharuan (Muhammadiyah), 

novel ini memberikan gambaran sosial dan interaksi sosial yang nyata, seperti bentuk 

interaksi sosial serta faktor yang mendasarinya. Selain itu novel ini adalah pemenang 

pertama dalam Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014 yang 

tidak diragukan lagi kualitasnya. Dalam novel ini mengisahkan proses hidup tokoh 

Iskandar dalam memperjuangkan organisasinya serta pertentangan tokoh Iskandar 

dengan sahabat serta lingkungannya. Pada proses hidup tokoh, terdapat berbagai faktor 

yang membentuk bagaimana interaksi sosial tokoh. Dari novel tersebut dapat diketahui 

bahwa lingkungan sosial memiliki dampak besar terhadap pikologis tokoh yang 

dicerminkan dalam bentuk interaksi sosial tokoh. 
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Penelitian mengenai novel karya Mahfud Ikhwan yang berjudul Kambing dan 

Hujan ini pernah dibahas sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Pada tahun 

2018 terdapat tiga penelitian mengenai novel tersebut di Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). Penelitian dilakukan oleh Indriati (2018) dengan judul Konflik Sosial 

Tokoh pada Novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan (Tinjauan Sosiologi 

Sastra). Penelitian ini lebih fokus kepada bentuk, penyebab, serta dampak dari konflik 

sosial tokoh dalam novel. Peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil 

penelitian ialah bentuk konflik sosial yang dilakukan tokoh yakni konflik pribadi, dalam 

bentuk prasangka dan debat, dan konflik kelompok, termasuk kelompok pembaruan dan 

kelompok lama. Selain itu, faktor yang diungkapkan menyebabkan konflik sosial yang 

mencakup kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Terakhir yakni dampak 

konflik berupa dampak positif dan negatif yang mencakup solidaritas dan korban. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2018) dengan judul Representasi 

Proses Disosiatif Tokoh dalam Novel ‘Kambing dan Hujan’ karya Mahfud Ikhwan 

difokuskan pada representasi bentuk persaingan karakter, representasi karakter oposisi, 

dan representasi pelanggaran karakter dalam novel. Hasil penelitian tersebut meliputi 

bentuk angka persaingan mencakup persaingan posisi dan peran, bentuk bentrokan 

karakter meliputi dua hal, yaitu konflik pribadi dan kontradiksi politik atau 

antarkelompok, karakteristik bentuk-bentuk pelanggaran meliputi dua hal, pelanggaran 

umum dan pelanggaran intensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi dan 

peran kompetisi dapat positif dan negatif.  

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Prasetya (2018) dengan judul Akulturasi 

Islam pada Budaya Jawa dalam Novel “Kambing dan Hujan” karya Mahfud Ikhwan. 

Penelitian ini membahas tentang perubahan hukum Islam pada budaya Jawa, serta faktor-
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faktor yang menyebabkan perubahan hukum Islam pada budaya Jawa di novel tersebut. 

Metode dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, dengan pendekatan antropologi 

sastra. Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu bentuk akulturasi dan faktor-

faktor yang menyebabkan akulturasi. Berdasarkan dua hasil tersebut, dapat diambil 

kesimpulan, bahwa ditemukan bentuk interaksi sosial berupa akulturasi dan faktor-faktor 

yang menyebabkan akulturasi. Pertama, dalam hal bentuk akulturasi budaya, substitusi, 

sinkretisme, penambahan, dekulturasi, dan penolakan telah ditemukan pada kehidupan 

masyarakat dalam novel ini. Kedua, berdasarkan aspek akulturasi budaya, pendidikan, 

hubungan masyarakat, adat atau kebiasaan, toleransi dan rasa hormat terhadap karya 

orang lain telah ditemukan pada kehidupan masyarakat dalam novel. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru sastra, pembaca sastra, sastrawan, dan 

masyarakat. 

Seperti yang telah dibahas di atas, penelitian mengenai novel Kambing dan Hujan 

karya Mahfud Ikhwan memang pernah dibahas sebelumnya. Begitupun dengan kajian 

interaksi sosial dalam novel juga telah dibahas sebelumnya. Penelitian lainnya juga 

dibahas oleh Anis (2013) dengan judul Telaah Interaksi Sosial Tokoh Utama dalam Novel 

Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang bentuk 

interaksi sosial tokoh utama serta fungsi interaksi sosial tokoh utama dalam novel. Dari 

hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun hasil yang telah diperoleh 

adalah bentuk- bentuk interaksi sosial, antara lain interaksi sosial kerjasama, interaksi 

sosial akomodasi, interaksi sosial asimilasi, interaksi sosial persaingan, dan interaksi 

sosial konflik serta fungsi interaksi sosial yang dilakukan tokoh utama, diantaranya untuk 

memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan untuk terus 

melakukan hubungan dan mempertahankannya (inklusi), kebutuhan pengawasan 



5 
 

 
 

(kontrol), serta kebutuhan cinta dan kasih sayang (afeksi). Selain fungsi itu, interaksi 

sosial yang dilakukan oleh tokoh utama berfugsi untuk melakukan perlawanan atau 

pemberontakan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan diri. 

Ayuningtyas (2009) juga meneliti dengan kajian interaksi sosial. Penelitian 

tersebut berjudul Analisis Interaksi Sosial pada Novel “Orang-orang Proyek” karya 

Ahmad Tohari. Penelitian ini membahas tentang wujud akomodasi, asimilasi, persaingan, 

dan kontravensi dalam novel “Orang-orang Proyek” karya Ahmad Tohari dengan 

pendekatan sosiologis. Hasil yang telah diperoleh yakni wujud akomodasi, berupa 

mengurangi masalah perbedaan suku, budaya dan kedudukan pekerjaan antar sesama. 

Kemudian, wujud asimilasi yang berupa cara menyatukan sikap yang sama antara sesama 

manusia, seperti memahami dan menghormati pendapat orang lain. Lalu, wujud 

persaingan yang berupa bagaimana mencari kebenaran dan kebutuhan hidup yang sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki melalui pendidikan di dalam keluarga maupun di 

dalam lingkungan sekitarnya. Terakhir, wujud kontravensi berupa keraguan antar sesama 

mengenai sikap seseorang yang tidak tegas dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti 

memfitnah orang, menyangkal pernyataan orang, dan membenci sehingga tidak 

memikirkan ketentraman antar sesama.  

Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek yang dikaji serta kajian yang 

digunakan, yakni novel “Kambing dan Hujan” karya Mahfud Ikhwan dan interaksi sosial. 

Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus kepada bentuk 

interaksi sosial tokoh Iskandar yang digambarkan pengarang, serta faktor yang mendasari 

interaksi sosialnya. Dalam mengkaji novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan, 

peneliti menggunakan tinjauan sosiologi sastra.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana bentuk interaksi sosial tokoh Iskandar yang digambarkan pengarang 

dalam novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan? 

2) Bagaimana faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh Iskandar dalam novel 

Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan? 

1.3 Tujuan 

Suatu penelitian dilaksanakan memiliki tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

1) Mendeskripsikan bentuk interaksi sosial tokoh Iskandar yang digambarkan 

pengarang dalam novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan; 

2) Mendeskripsikan faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh Iskandar dalam novel 

Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua, manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan penelitian 

sastra khususnya pada analisis interaksi sosial yang berhubungan dengan bentuk serta 

faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh dengan pendekatan sosiologi sastra. 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian 

berikutnya terutama pada analisis interaksi sosial yang berhubungan dengan bentuk 
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serta faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh dengan pendekatan sosiologi 

sastra. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini meliputi interaksi sosial, karakter tokoh, 

dan faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh. 

1. Interaksi sosial tokoh merupakan hubungan yang dijalin oleh tokoh Iskandar dengan 

tokoh lainnya, yang saling mempengaruhi dengan tujan untuk menjadi lebih baik 

maupun sebaliknya. 

2. Bentuk interaksi sosial merupakan suatu tindakan tokoh baik berupa perkaataan 

maupun lakuan yang digambarkan di dalam novel, interaksi sosial tersebut dapat 

dilihat dari dialog antar tokoh maupun gambaran dari penulis berupa narasi, bentuk 

interaksi sosial tokoh berupa interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. 

3. Faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh adalah segala hal dasar yang menjadi 

alasan dari berlangsungnya tindakan atau interaksi tokoh dengan tokoh lainnya, 

faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh yakni faktor imitasi, sugesti, 

identifikasi, serta simpati. 


