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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penelitian sastra suatu kegiatan ilmiah dengan mengambil karya sastra 

sebagai objek kajiannya. Penelitian ini diawali dengan adanya masalah sastra 

yang akan dianalisis. Seperti penelitian lainnya, hal ini harus dilakukan secara 

cermat, bersifat objektif, dan prosedural supaya dapat membuahkan hasil 

penelitian yang berbobot. Penelitian sastra dapat mengambil beberapa objek 

kajian tertentu untuk dijadikan bahan peneliti. Pemilihan objek itu bergantung 

pada tujuan penelitian atau sesuai dengan fokus perhatian dan minat peneliti. 

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diambil sebuah penelitian tentang novel 

yang termasuk kajian sastra. Novel merupakan salah satu bentuk dari sebuah 

karya sastra. Novel dapat dikatakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-

kata dan mempunyai unsur instrinsik dan ekstrinsik. Karya sastra pada 

dasarnya memiliki beragai bentuk yang bermacam-macam.  

Novel, roman, puisi, cerpen, lagu, termasuk beberapa wujud dari sebuah 

karya sastra. Sastra tidak hanya sebagai kreatifitas dari seorang sastrawan 

yang berbentuk seni, namun kehadiran sastra sendiri dapat diapresiasi, 

dinikmati, dihargai, serta dimanfaatkan. Seperti yang diungkapkan Wellek  

dan Werren (2014:25) dalam bukunya teori kesusastraan, bahwa karya sastra 

itu bersifat indah, berguna dan menyenangkan. Seni itu indah, karya sastra 

juga termasuk seni dan memiliki keindahan dalam penulisan maupun wujud 

kata-katanya. Sebuah karya sastra tentu memiliki nilai yang dapat diambil 

hikmahnya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan, serta dapat belajar 

mengenai nilai-nilai yang ada dalam karya sastra tersebut sehingga dapat  

berguna bagi pembaca. Sastra itu menyenangkan, karena dapat dinikmati.  

Beberapa genre sastra, novel yang paling dominan muncul. Terbukti 

dengan bayaknya novel-novel yang terbit dan beredar serta menjadi bahan 

bacaan bagi penggemar novel. Novel merupakan pengolahan masalah-masalah 

sosial kemasyarakatan oleh kaum terpelajar  Indonesia sejak tahun 1920-an 
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dan yang begitu digemari oleh sastrawan (Harjana, 1989:71 dalam Alma’ruf, 

2010:10). Mengkaji karya sastra terutama novel dapat membantu dalam 

mendeskripsikan sebuah makna serta pengalaman pengarang yang 

disampaikan melalui para tokoh imajinatifnya.  

Kegunaan dari sebuah karya sastra dapat dijadikan sebuah objek 

penelitian. Berdasarkan deskripsi karya sastra yang dapat diapresiasi maka 

akan dilakukannya penelitian sastra novel Kambing dan Hujan karya Mahfud 

Ikhwan mengenai aspek riligusitas yang ada dalam novel tersebut. Religiusitas 

sering disamakan dengan keberagaman, namun kedua hal tersebut berbeda. 

Religiusitas berkenaan dengan sejauh mana pengetahuan, keyakinan, 

pelaksanaan ketaatan beribadah kemudian pengahayatan terhadap agama yang 

sedang dianutnya. Aspek religiusitas tidak hanya berkecimpung dalam hal 

ibadah/agama, namun cukup dalam dari sekedar hal beribadah.   

Berangkat dari istilah agama, munculah istilah religiusitas, namun dalam 

penggunaanya religiusitas mempunyai makna yang berbeda dengan religi atau 

agama. Agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-

aturan dan kewajiban, religiustias berkaitan dengan aspek religi yang  telah 

dihayati oleh individu (Mangunwijaya, 10:1982). Tidak hanya menampilkan 

sebuah kehidupan beragama yang sekedar menggugurkan kewajiban 

melakukan ibadah, namun bagaimana dalam menjaga keyakinan terhadap 

tuhan, taat pada perintahnya serta menjauhi  larangannya dengan keteguhan 

dan keikhlasan hati.   

Keberhasilan sebuah karya sastra tidak lepas dari cipta pengarang. Mahfud 

Ikhwan penulis dari Novel Kambing dan Hujan lahir di Lamongan, 7 Mei 

1980. Lulus dari Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada, tahun 

2003 dengan skripsi tentang cerpen-cerpen Kuntowijoyo. Ia menulis sejak 

kuliah, pernah menerbitkan cerpennya di Annida, Jawa Pos, Minggu Pagi, dan 

beberapa buku antologi cerpen independen. Bekerja di penerbitan buku 

sekolah antara 2005-2009 dan menghasilkan serial Sejarah Kebudayaan Islam 

untuk siswa MI. Tidak hanya menulis novel, ia juga seorang penulis cerpen, 
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penulis ulasan sepakbola dan film India, serta menjadi fasilitator dalam 

Bengkel Menulis Gerakan Literasi Indonesia (GLI).  

Novel Kambing dan Hujan merupakan karya dari Mahfud Ikhwan. Novel 

ini telah memenangkan Sayembara Dewan Kesenian Jakarta 2014. Kambing 

dan Hujan merupakan novel ketiga yang sudah terbit setelah Ulid Tak Ingin ke 

Malaysia (2009) dan Lari Gung! Lari! (2011). Novel Kambing dan Hujan 

merupakan karya sastra terbaik 2015 versi Jakartabeat.  

Novel pemenang Sayembara Novel DKJ tahun 2014 ini menyita perhatian 

karena menyoroti konflik horisontal antara dua organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Konflik yang sejatinya perihal masalah 

pilihan, kebudian dibalut  dengan kisah cinta antara Fauzia dan Miftah. 

Konflik antara dua anak muda ini lantas membuka tabir rahasia yang membuat 

kedua orang tuanya saling berseberangan pendapat. Selain konflik yang indah, 

novel ini mampu menyajikan narasi yang menarik.  

Novel Kambing dan Hujan terbilang sangat menarik untuk dijadikan 

bahan penelitian. Novel ini sangat menarik dan enak untuk dibaca. Novel ini 

bercerita tentang sepasang kekasih yang melawan sebuah kemustahilan. 

Perbedaan paham dalam islam modern serta terkuaknya rahasia masalalu dari 

kedua keluarga, menjadi faktor utama terhalangnya hubungan sepasang 

kekasih tersebut. Bukan hanya sebuah asmara tetapi juga sejarah sebuah 

kampung, kehidupan sosial-politik, lengkap dengan tradisi keagamaan dan 

aspirasi modern. Cukup berani menulis novel dengan latar belakang perbedaan 

islam modern, untuk itu sangat menarik untuk melakukan kajian pada novel 

ini.   

Novel Kambing dan Hujan mempunyai kisah yang menarik, dengan 

diangkatnya tradisi keagamaan yang mengalir. Rahasia masalalu yang terdapat 

sejarah dan perjuangan dalam menempuh/mencari ilmu agama, hingga timbul 

perpecahan dalam Islam membuat semakin menariknya novel ini untuk 

diteliti. Perbedaan paham Islam antara Nahdatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah dipilih pengarang sebagai salah satu bentuk perpecahan 

agama islam yang tertulis di novel tersebut.   
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Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam novel ini 

diantaranya: a) kisah cinta Miftah dan Fauzia yang ingin melanjutkan ke tahap 

pernikahan namun terhalang restu dari masing-masing keluarga, karena 

perbedaan paham Islam; b) persaingan paham agama antara Muhammadiyah 

dan Nahdatul Ulama; c) masalalu dari ayahnya miftah dan fauzia yang dulu 

seorang sahabat karib sekarang menjadi bermusuhan karena perbedaan paham 

agama. Selain itu terdapat nilai perjuangan orang-orang terdahulu yang 

berjuang menuntut ilmu dunia maupun akhirat yang terbatas karena kondisi 

ekonomi.  

Beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam novel Kambing dan Hujan 

dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA. Tentang 

pendidikan bagaimana harus menghargai sebuah perbedaan, menghadapi 

perbedaan tanpa harus menyakiti dari  suatu pihak tertentu. Keteguhan hati 

dalam pemantapan menjalankan agama islam. Terutama dalam hal religiusitas 

yang ditekuni secara mendalam oleh beberapa tokoh yang ada pada novel. 

Beberapa sastrawan dan tokoh agama memberikan respon baik terhadap karya 

yang ditulis oleh Makhfud Ikhwan ini. Banyak hal positif yang patut 

mendapatkan apresiasi dalam cerita Kambing dan Hujan.    

Penelitian ini mengangkat unsur religiusitas dan terdapat tradisi 

keagamaan, dokumentasi sosial serta aspirasi modern maka penelitian ini 

menggunakan kajian sosiologi sastra, yang langsung mengaitkan obyek 

dengan realita yang terjadi di masyarakat. Sosiologi sastra merupakan 

penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur 

sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosiologi baik dalam bentuk penelitian 

ilmiah maupun aplikasi praktis, dilakukan dengan cara mendeskripsikan, 

memahami, dan menjelaskan unsur-unsur karya sastra dalam kaitanya dengan 

perubahan-perubahan struktur sosial yang terjadi disekitarnya (Ratna, 

2003:25). 

Berdasarkam latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul Aspek Religiusitas dalam Novel Kambing 



5 
 

dan Hujan Karya Mahfud Ikhwan dengan tinjauan Sosiologi Sastra Serta 

Implementasinya dalam pembelajaran di SMA. 

B. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah dalam judul “Aspek Religiusitas dalam Novel Kambing 

dan Hujan Karya Mahfud Ikhwan dengan tinjauan Sosiologi Sastra Serta 

Implementasinya dalam pembelajaran di SMA”, yakni berhubungan dengan 

aspek religiusitas yang tertuju pada nilai dan muatan religi yang terkandung 

dalam novel tersebut.   

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah: 

1. Bagaimana latar sosiohistori pengarang dalam novel Kambing dan 

Hujan karya Mahfud Ikhwan?  

2. Bagaimana struktur novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan? 

3. Bagaimana aspek religiusitas yang terdapat dalam novel Kambing dan 

Hujan karya Mahfud Ikhwan? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra di 

SMA? 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan deskripsi masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan latar sosiohistori pengarang dalam novel Kambing dan 

Hujan karya Mahfud Ikhwan.  

2. Mendeskripsikan struktur dari novel Kambing dan Hujan karya Mahfud 

Ikhwan. 

3. Mendeskripsikan aspek religiusitas yang terdapat dalam novel Kambing 

dan Hujan karya Mahfud Ikhwan. 

4. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra 

di SMA.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat praktis dan manfaat teoretis. 
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Manfaat teoretis  

a. Sebagai bahan acuan peneliti lain untuk mengadakan penelitian terhadap 

karya sastra.  

b. Sebagai bahan pembanding peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

terhadap karya sastra.  

Manfaat praktis  

a. Memberi kontribusi kepada pembaca dalam memahami karya sastra.  

b. Memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya pada bidang sosiologi 

sastra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


