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ABSTRAK 

 

ASPEK SOSIAL NOVEL KUBAH KARYA AHMAD TOHARI : 

TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI 

BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Meyla Nendra Pangastika , A 310090156, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013.143 halaman. 

Email: Meyla.Nendra@yahoo.co.id 

   

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan (1) struktur novel Kubah 

karya Ahmad Tohari; (2) aspek-aspek sosial novel Kubah karya Ahmad Tohari 

dengan pendekatan sosiologi sastra;(3) implementasi aspek sosial dalam novel 

Kubah karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar di SMA. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah aspek sosial dalam novel 

Kubah karya Ahmad Tohari, melalui pendekatan sosiologi sastra. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana yang 

mengandung aspek sosial dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer berupa novel Kubah karya Ahmad 

Tohari dan sumber data sekunder berupa artikel dari internet. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, teknik simak dan teknik 

catat. Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik dialektika. Berdasarkan 

analisis struktural, tema novel Kubah karya Ahmad Tohari adalah meyakini 

adanya Tuhan. Alur dalam novel Kubah adalah alur mundur(flash back). Tokoh 

yang terdapat dalam novel Kubah, yaitu tokoh utama Karman, tokoh bulat 

(Karman), dan yang lain sebagai tokoh pendukung. Latar dalam novel Kubah 

dikaji melalui tiga aspek, yaitu latar tempat di desa Pegaten kecamatan kokosan, 

gedung Markas Komando Distrik Militer, di alun-alun kabupaten, di Madiun, latar 

waktu terjadi sekitar tahun 1948 sampai dengan 1965,dan latar sosial, yaitu 

masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisis 

sosiologi sastra, aspek sosial dalam novel Kubah, yaitu (1) Budaya meliputi,  

dekadensi moral, politik (2) lingkungan sosial meliputi,disorganisasi keluarga, 

kriminalitas (3) ekonomi meliputi, kemiskinan. Aspek sosial dalam novel Kubah 

dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di SMA, pada Strandar Kompetensi 

ke-2 berkaitan dengan membaca dan Kompetensi Dasar 7.2 yaitu menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel indonesia/terjemahan. 

 

Kata kunci: aspek sosial, novel Kubah, sosiologi sastra, dan bahan ajar sastra di 

SMA. 
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ASPEK SOSIAL DALAM NOVEL KUBAH KARYA AHMAD TOHARI: 

TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI 

BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Meyla Nendra Pangastika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

A. Pendahuluan  

 

Karya sastra tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, karena di 

dalam kehidupan manusia terdapat berbagai fenomena atau permasalahan 

yang terjadi sehingga apabila dituangkan ke dalam sebuah karya sastra 

akan menarik.  Suatu karya sastra tidaklah cukup menarik apabila hanya 

diteliti dari aspek strukturnya saja tanpa kerja sama dengan disiplin ilmu 

lain, karena yang terkandung pada karya sastra pada dasarnya merupakan 

masalah masyarakat. Adakalanya seni juga dapat mewakili kehidupan 

masyarakat pada saat karya sastra itu dilahirkan. Karya sastra merupakan 

refleksi cipta, rasa, dan karsa manusia tentang kehidupan. Refleksi cipta 

artinya karya sastra merupakan hasil penciptaan yang berisis keindahan. 

Tanpa penciptaan, karya sastra tidak mungkin ada. Karya sastra 

merupakan refleksi rasa dan karsa berartibahwa karya sastra diciptakan 

untuk menyatakan perasaan yang didalamnya terkandung maksud atau 

tujuan tertentu. Hal ini membuat karyasastra memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan cabang seni lain, baikdalam bentuk maupun 

sarana/media yang digunakan, yaitu kata-kata atau bahasa (Suroso, 

1995:14). 
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Novel Kubah merupakan jenis sastra imajinatif yang ditulis oleh 

Ahmad Tohari. Hal menarik yang menonjol dalam novel tersebut adalah 

menceritakan berbagai permasalahan sosial yang dapat menarik perhatian 

pembaca, novel Kubah menceritakan fenomena nilai-nilai sosial yang 

bernuansa politik yang diungkapkan di lingkungan keluarga ataupun 

lingkungan masyarakat. Kubah  menceritakan masalah sosial yang ada di 

dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. 

Berdasarkan pembacaan awal novel Kubah, adapun rumusan 

masalah dalam penellitian ini adalah bagaimanakah struktur yang 

membangun novel Kubah karya Ahmad Tohari, bagaimanakah aspek-

aspek sosial yang terkandung dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari 

pendekatan sosiologi sastra, dan bagaimanakah implementasi aspek sosial 

dalam novel kubah  karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan yang membangun 

novel Kubah karya Ahmad Tohari. Memaparkan stuktur novel Kubah 

karya Ahmad Tohari, Mengungkapkan aspek-aspek sosial novel Kubah 

karya Ahmad Tohari dengan pendekatan sosiologi sastra. Mendiskripsikan 

implementasi aspek sosial dalam novel Kubah Karya Ahmad Tohari 

sebagai bahan ajar di SMA. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji “Aspek Sosial 

dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari: Tinjauan Sosiologi Sastra dan 

Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMA. 
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Novel merupakan salah satu genre sastra disamping cerita pendek, 

puisi dan drama. Menurut al ma’ruf(2010:17) novel adalah cerita atau 

rekaan (fiction), disebut juga teks naratif ( narative text)atau wacana 

naratif (narative discourse).  Melalui novel, pengarang menawarkan 

berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan 

setelah menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang diungkapkannya kembali melalui saran fiksi sesuai 

dengan prosa naratif yang bersifat imanjinatif, namun biasanya masuk akal 

dan mengandung kebenaran yang mendramatisasi hubungan-hubungan 

manusia.  

Nurgiantoro (2005:4) berpendapat bahwa novel adalah karya fiksi 

yang menafsirkan sebuah dunia imajiner yang dibangun melalui unsur 

instrinsiknya. Lebih lanjut Semi (1998:32) mengungkapkan bahwa novel 

adalah karya yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih 

mendalam dan disajikan dengan halus.  

Menurut Stanton (2007:13-14) unsur-unsur tersebut adalah  tema, 

fakta cerita, dan sarana sastra. Tema adalah makna sebuah cerita yang 

khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara sederhana. 

Fakta (Fact) meliputi alur,latar,dan penokohan. Sarana sastra adalah 

metode (pengarang) memilih dan menyusun detail-detail cerita (peristiwa 

dan kejadian) agar tercapai pola-pola yang bermakna. 

Endraswara (2003:49) menyatakan bahwa strukturalisme pada 

dasarnya merupakan cara berpikir tntang dunia yang terutama 
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berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur. Struktur dalam 

pandangan ini, karya sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki 

struktur yang saling terkait satu sama lain. kodrat struktur ini akan 

bermakna apabila dihubungkan dengan struktur lain.  

Tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan 

secermat mungkin keterkaitan dan keterjalinan berbagai unsur yang secara 

bersama-sama membentuk makna (Teeuw,1984:135-136). 

Pendekatan Sosiologi sastra indonesia dengan sendirinya 

mempelajari hubungan yang terjadi antara masyarakat indonesia dengan 

sastra di indonesia, gejala-gejala baru yang timbul sebagai akibat antar 

hubungan tersebut. Menurut Teeuw (dalam Ratna,2003:8), penelitian 

terhadap aspek-aspek kemasyarakatan dipicu oleh stagnasi analisis 

strukturalisme, analisis yang semata-mata didasarkan atas hakikat otonomi 

karya. 

Aspek sosial adalah suatu tindakan sosial yang digunakan untuk 

menghadapi masalah sosial. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari 

hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. 

Masalah sosial ini tidaklah sama antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain karena adanya perbedaan dalam tingkat 

perkembangan dan kebudayaannya, sifat kependudukannya, dan keadaan 

lingkungan alamnya (Soelaiman, 1998:5). 

Lazar (dalam Al Ma’ruf,2007:64) mengajukan beberapa alasan 

penggunaan karya sastra dalam pembelajaran bahasa asing. Lazar 
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menyatakan bahwa karya sastra merupakan materi pembelajaran yang 

menimbulkan motivasi pembelajaran. Hal ini karena didorong oleh 

karakter karya sastra itu sendiri yang dapat menawarkan tema-tema yang 

menarik kepada pelajar.  

Sastra memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi 

kehidupan. Dalam proses pembelajaran, sastra dapat dimanfaatkan oleh 

guru sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai 

yang terdapat dalam kehidupan sosial, lingkungan hidup, kedamaian dan 

perpecahan, kejujuran, kecurigaan, cinta kasih, kebencian, dll. Melalui 

pembelajaran sastra, siswa diharapkan tumbuh menjadi manusia yang 

dewasa yang berbudaya, mandiri, sanggup mengaktualisasikan diri dengan 

baik, berwawasan luas, mampu berpikir kritis, berkarakter, halus budi 

pekertinya, dan peka terhadap lingkungan sosial masyarakat dan 

bangsanya (Al Ma’ruf,2007:66).  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif. Menurut 

Aminudin (1990:16), metode deskriptif kualitatif artinya penelitian yang 

menganalisis bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau koefesien 

antarvariabel. Penelitian kualitatif melibatkan onologis. Data yang 

dikumpulkan berupa kosakata,kalimat,dan gambar yang mempunyai arti 

(Sutopo,2002:35). 
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 Menurut Sutopo (2006:137) dalam penelitian kualitatif perlu 

dipahami bahwa tingkatan penelitian hanya dibedakan dalam penelitian 

studi kasus terpancang (embedded case study research) dan studi kasus 

tidak terpancang (grounded research/penelitian penjelajahan). Studi 

kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam 

mengenai potret kondisi dalam suatu konteks, tentang apa yang 

sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Penelitian ini 

mengarah pada jenis penelitian studi kasus  terpancang (embedded case 

study research).  Penelitian ini sudah terarah pada batasan atau fokus 

tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian.  

Objek penelitian ini adalah aspek sosial dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, dan wacana 

yang terdapat dalam novel Kubah  karya Ahmad Tohari. Sumber data yang 

dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Kubah 

karya Ahmad Tohari, yang diterbitkan oleh PT GRAMEDIA PUSTAKA 

UTAMA, jakarta tahun 2012, cetakan keempat, tebal 216 halaman. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

artikel dari internet dapat diunduh melalui wikipedia,multiply,dll. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan 

teknik simak dan catat. Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan 



8 

trianggulasi sumber. Penelitian ini menggunakan metode dialektik sebagai 

teknik analisis data.  

C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian novel 

Kubah karya Ahmad Tohari adalah sebagai berikut. 

1. Struktur Novel  

a. Tema 

Adapun tema dari novel Kubah karya Ahmad Tohari adalah 

meyakini adanya Tuhan (taubat) dapat dilihat dari kehidupan tokoh 

Karman. Tema ini terkait dengan aktivitas Karman yang menjadi 

tahanan politik yang terbuang di pulau buru.  Keyakinan Karman 

menjadi seorang Ateis berawal dari kekecewaannya karena 

lamarannya kepada Rifah anak Haji Bakir ditolak karena Haji Bakir 

sudah memilih jodoh untuk Rifah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut.  

Haji Bakir sungguh tidak tahu diri dan tidak adil!” 

Rasa kecewa, marah dan malu berbaur dihati Karman. 

Akibatnya dia mendendam dan membenci haji Bakir.  

Karman memulai dengan enggan bertemu,bahkan enggan 

menginjak halaman rumah orang tua Rifah. Sembahyang 

wajib ia tunaikan di rumah. Dan ia memilih tempat lain bila 

menunaikan sembahyang jumat. (hlm.101) 

Karman sangat dendam dan membenci Haji Bakir. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut.  

Apa yang diperbuat Karman adalah balas dendam. Ia 

merasa di sakiti. Dinista. Dengan meninggalkan masjid 

Haji Bakir, ia pun bermaksud membalas dendam. Bahkan 

ketika ia mulai sekali-dua meninggalkan sembahyang 

wajib, ia juga merasa sedang membayar kesumat. Haji 

Bakir mempunyai masjid, dan bagi Karman, orang tua itu 
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adalah tokoh agama. Dan wujud nyata agama di desa 

pegaten adalah Haji Bakir itulah! Maka mekin sering 

meninggalkan peribadatan, Karman merasa makin puas 

(hlm.101). 

Dari kutipan di atas dapat di ketahui bahwa Karman merasa 

puas karena sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang 

muslim demi untuk membalas sakit hatinya.  

 

b. Penokohan 

Tokoh utama dalam novel Kubah adalah Karman yang 

berperan sebagai tokoh bulat dan menjadi penggerak alur cerita. tokoh 

sederhana dalam novel Kubah adalah Marni, ia digambarkan memiliki 

satu sifat, yaitu wanita yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah 

tangga. Adapun tokoh yang lainnya sebagai tokoh pendukung, yaitu 

Haji Bakir, Margo, Kapten Somad, Sutri, Hasyim, Rifah. 

c. Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Kubah adalah alur mundur. 

Hal tersebut terjadi karena yang semula bersifat kronologis atau lurus 

yang menceritakan tentang kehidupan Karman yang telah keluar dari 

tempat perasingan kemudian sampai tahap peningkatan konflik cerita 

kembali (flash back) sampai pada tahap pemunculan konflik. Hal itu 

digambarkan dengan kembalinya masa lalu Karman dan setelah itu 

alur cerita berjalan lurus sampai meningkatnya konflik dan tahap 

penyelesaian. 

d. Latar  

Latar tempat dalam novel Kubah adalah di desa Pegaten di 

kecamatan kokosan, di gedung Markas Komando Distrik Militer, di 

alun-alun kabupaten, di Madiun. Latar waktu terjadi sekitar tahun 

1948 sampai dengan 1965. Latar sosial, yaitu masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
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2. Aspek Sosial dalam Novel Kubah karya Ahmad Tohari 

Pembahasan tentang aspek sosial dalam novel Kubah karya Ahmad 

Tohari akan terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan a) budaya 

meliputi, dekadensi moral, politik; b) lingkungan sosial meliputi, 

disorganisasi keluarga, kriminalitas; c) ekonomi, meliputi kemiskinan.   

Dengan demikian, aspek  sosial dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari 

adalah sebagai  berikut. 

a. Budaya 

1) Dekdensi Moral  

 

Novel Kubah karya Ahmad Tohari menggambarkan moral 

seseorang yang berperilaku negatif semata-mata hanya untuk 

kepentingan partai dan menggunakan nama partai untuk memenuhi 

nafsunya. 

Hal tersebut sesuai dengan sikap Karman dan kelompok Margo 

yang telah berhasil menghasut Karman untuk menjauhi tempat ibadah 

bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk 

beribadah. Karman menjadi seorang ateis. Hal ini dapat di lihat pada 

kutipan berikut.    

“Kau ingat, Karman! Seorang tokoh agama seperti Haji 

Bakir dengan serakah menguasai tanah sawah milik 

orangtuamu. Lalu apa namanya hal semacam itu kalau 

bukan kejahatan yang sangat nyata?” 

hanya setahun sejak perkenalannya dengan kelompok 

Margo, perubahan besar terjadi pada diri Karman. Ia 

menjadi sinis. Segala sesuatu apalagi yang menyangkut Haji 

Bakir selalu ditanggapi dengan prasangka buruk. Karman 

pun mulai berani berterus terang meninggalkan masjid, 

meninggalkan peribadatan. Bahkan tentang agama, Karman 
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sudah pandai mengutip kata-kata Margo, bahwa agama 

adalah candu untuk membius kaum tertindas(hlm:104).  

 Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa masalah yang 

sedang di hadapi oleh Karman sangat mudah dimanfaatkan dan untuk 

dipengaruhi oleh kelompok Margo yang menginginkan Karman 

bergabung dengan partainya. 

2) Politik  

 

Masalah politik yang terdapat dalam novel Kubah , maka dapat di 

lihat tentang aksi para anggota partai politik yang menggunakan 

partainya untuk kepentingannya saja sehingga merugikan banyak 

pihak yang berada dalam lingkungan politik tersebut. Keberadaan 

politik yang meresahkan masyarakat terlihat ketika banyak orang yang 

merasa dirugikan. Hal ini dapat di lihat pada kutipan berikut.  

Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Pegaten 

mengalami masa yang sangat sulit. Kurang pangan terjadi di 

mana-mana karena padi orang kampung dijarah oleh tentara 

Jepang. Kemarau selama sembilan bulan juga ikut 

menyengsarakan semua orang (hlm.59).  

Dari kutipan di atas terlihat ketika masa penduduk Jepang 

masyarakat Pegaten khususnya merasakan kesengsaraan hak mereka 

dirampas harta kekayaan di jarah oleh tentara Jepang, bahkan mereka 

tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Banyak orang 

mati karena kelaparan.  

Masyarakat yang telah kehilangan harta benda kini menjadi sosok 

masyarakat yang rusuh mereka meusak perkebunan, menanam sesuai 

dengan kemauan mereka, hutan jati milik pemerintah habis di tebang 

dan di bakar bahkan mandor yang mati karena tertimpa pohon jati 
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tidak mendapatkan keadilan. Hal ini dapat di lihat pada kutipan 

berikut.  

Pencuri-pencuri menjadi sangat berani. Hutan jati di sebelah 

selatan Pegaten rusak berat oleh penduduk sekelilingnya. 

Bahkan para pekerja perkebunan karet mulai melancarkan 

kerusuhan-kerusuhan. Tanaman karet ditebangi, tanahnya 

digarap menurut kemauan. 

 

Terpaksa polisi didatangkan, tetapi mereka malah melawan 

para petugas itu sampai ada yang tewas. Di hutan jati, 

seorang mandor juga meninggal tertindih kayu balok yang 

besar. Ketika peristiwa itu sampai kepengadilan, yang 

menjadi hakim adalah politik. Keputusannya berbunyi: 

Mandor jati itu sudah menerima hukuman yang patut, 

karena tidak berpihak kepada “rakyat”. Akibatnya, nasib 

hutan jati itu makin menyedihkan. Penduduk yang termakan 

hasutan  politik membakar hutan milik negara (hlm.147).  

Pada kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek sosial dalam 

masalah politik terletak pada ketidakberdayaan masyarakat untuk 

melawan politik yang telah merugikan kehidupan masyarakat Pegaten. 

 

b. Lingkungan Sosial  

1) Disorganisasi Keluarga 

Analisis disorganisasi keluarga dalam novel Kubah yaitu 

disorganisasi keluarga disebabkan salah-satu yang bertindak sebagai 

kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah, 

karena dihukum.  

Tahun 1971 Marni memaksakan diri mengubah 

pendiriannya. ia mau mengikuti saran sanak famili. maka 

sehelai surat ditulis untuk suaminya. Dengan surat itu Marni 

meminta pengertian dan keiklasan suami Marni sudah 

mengambil keputusan hendak kawin lagi (hlm.12).  

Waktu menerima surat Marni itu di Pulau Buru, mula-mula 

Karman merasa sangat gembira. Surat dari istri yang 

terpisah ribuan kilometer adalah sesuatu yang tak ternilai 
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harganya bagi seorang suami yang sedang jauh terbuang. 

Tetapi selesai membaca surat itu Karman mendadak sulit 

bernapas. Padang datar kerontang dan penuh krikil seakan 

mendadak tergelar dihadapannya. Padang yang sangat 

mengerikan, asing, dan Karman merasa seorang diri 

keseimbangan batin Karman terguncang keras. Semangat 

hidupnya nyaris runtuh (hlm.13).  

Dri kutipan di atas menggambarkan keadaan yang ada pada 

pendirian Marni yang harus menikah lagi. Hal itu terjadi karena setelah 

sekian tahun Marni menanggung beban hidup untu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari tanpa suami. 

2) Kriminalitas  

Dalam novel Kubah tindak kriminalitas yang terjadi akibat aksi 

politik yaitu penjarahan  pada masa penjajahan Jepang. Sulitnya 

mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan kesulitan ekonomi yang 

melanda masyarakat Pegaten maka tingkat kriminalitas terjadi. Hal ini 

dapat di lihat pada kutipan berikut. 

Pencuri-pencuri menjadi sangat berani. Hutan jati di sebelah 

selatan Pegaten rusak berat oleh penduduk sekelilingnya. 

Bahkan para pekerja perkebunan karet mulai melancarkan 

kerusuhan-kerusuhan. Tanaman karet ditebangi, tanahnya 

digarap menurut kemauan mereka (hlm.147). 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa tidak tersedianya kebutuhan 

sehari-hari yang melanda desa Pegaten membuat masyarakat setempat 

mengalami kesulitan ekonomi. Hutan jati milik negara dirusak oleh 

masyarakat lahan perkebunan diolah sesuai dengan kemauan mereka 

sendiri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

c. Ekonomi  

1) Masalah Kemiskinan 

Dalam novel Kubah berada dalam kemiskinan struktural 

disebabkan karena penjajahan Jepang yang menjarah semua hasil 



14 

panen masyarakat setempat serta kemarau panjang yang melanda desa 

Pegaten, sehingga ada pihak yang memanfaatkan keadaan. Hal ini 

dapat di lihat pada  kutipan berikut.  

Dalam wilayah Kecamatan Kokosan, desa Pegaten letaknya 

terpencil. Di sebelah selatan terdapat hutan jati yang luas. 

sementara bagian barat dibatasi oleh perkebunan karet dan 

rawa-rawa. Tanah sawah serta ladang subur. Kalaulah 

sebagian penduduknya hidup miskin pastilah bukan 

keadaan tanah Pegaten yang menyebabkannya. Salah satu 

kenyataan yang telah menyebarkan kesengsaraan di daerah 

itu adalah pergolakan-pergolakan yang diawali oleh 

masuknya tentara Jepang. Kemudian menyusul perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan yang praktis berlangsung 

sampai awal tahun lima puluhan. Kehidupan yang tentram 

hanya berlangsung beberapa tahun, menjelang akhir 

dasawarsa itu (hlm.134-135). 

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa terjadinya kemiskinan di 

desa Pegaten yang disebabkan oleh masuknya tentara Jepang di desa 

tersebut. Kemiskinan yang di rasakan oleh masyarakat desa Pegaten 

juga di rasakan oleh keluarga Karman. Hal ini dapat di lihat pada 

kutipan berikut. 

Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Pegaten 

mengalami masa yang sangat sulit. Kurang pangan terjadi di 

mana-mana karena padi orang kampung dijarah oleh tentara 

Jepang. Kemarau selama sembilan bulan juga ikut 

menyengsarakan semua orang (hlm.59).  

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa kesulitan pangan terjadi 

ketika penjajah Jepang menjarah semua padi masyarakat Pegaten 

sehingga mereka harus makan ubi-ubian untuk memenuhi kebutuhan 

makan  setiap hari. 
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3. Implementasi Aspek Sosial Naskah Drama Kidung Pinggir Lurung 

sebagai Bahan Ajar Sastra 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, aspek sosial dalam 

novel Kubah karya Ahmad Tohari. dapat digunakan sebagai bahan ajar 

sastra untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya kelas XI dengan 

Standar Kompetensi (SK) ke-2 yang berkaitan dengan membaca, yaitu 

memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan. 

Kompetensi Dasar (KD) yang berkaitan dengan analisis aspek sosial dalam 

novel Kubah tersebut adalah 7.2 yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik  

dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap novel Kubah, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Struktur yang Membangun novel Kubah  

Berdasarkan seluruh analisis struktural, dapat disimpulkan unsur-

unsur yang membangun novel Kubah karya ahmad Tohari secara 

fungsional memiliki tema, alur, tokoh, dan latar. Tema dalam novel 

Kubah adalah meyakini adanya Tuhan (taubat). Tokoh utama dalam 

novel Kubah  adalah Karman yang berperan sebagai tokoh bulat 

(Kompleks) dalam novel tersebut.alur yang digunakan dalam novel 

Kubah adalah alur mundur (flash back).  

Latar tempat dalam novel Kubah adalah di desa Pegaten di 

kecamatan kokosan, di gedung Markas Komando Distrik Militer, di 

alun-alun kabupaten, di Madiun. Latar waktu terjadi sekitar tahun 

1948 sampai dengan 1965. Latar sosial, yaitu masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

1. Hasil penelitian Aspek Sosial dengan menggunakan Tinjauan Sosiologi 

Sastra dan Implementasi dalam Pembelajaran Sastra adalah sebagai 

berikut.  
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a. Budaya  

(a) Dekadensi Moral  

Disorganisasi moral berkaitan dengan nilai-nilai yang 

sesungguhnya tidak pantas dijadikan tauladan bagi masyarakat 

karena bertimpangan dengan kehidupan sehari-hari.  

(b) Politik 

Politik berkitan pada ketidakberdayaan masyarakat 

untuk melawan politik yang telah merugikan dan merusak  

kehidupan masyarakat Pegaten.  

b. Lingkungan Sosial  

(a) Disorganisasi keluarga  

Disorganisasi keluarga terjadi karena kepala rumah 

tangga yaitu tokoh Karman yang telah dipenjara sehingga harus 

berpisah dengan istri dan anaknya. 

(b) Kriminalitas  

  Kriminalitas disebabkan karena sulitnya mendapatkan 

kebutuhan sehari-haridan kesulitan ekonomi yang melanda desa 

Pegaten sehingga banyak petani yang menggarap lahan 

perkebunan mengganti dengan tanaman yang lain dan 

menebangi hutan jati milik pemerintah tanpa ijin. 

c. Ekonomi  

(a) Kemiskinan  
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Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa 

Pegaten berada dalam kemiskinan structural karena karena 

penjajahan Jepang yang menjarah semua hasil panen masyarakat 

setempat serta kemarau panjang yang melanda desa Pegaten. 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, aspek sosial 

dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. dapat digunakan 

sebagai bahan ajar sastra untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 

khususnya kelas XI dengan Standar Kompetensi (SK) ke-2 yang 

berkaitan dengan membaca, yaitu memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/novel terjemahan. Kompetensi Dasar (KD) 

yang berkaitan dengan analisis aspek sosial dalam novel Kubah 

tersebut adalah 7.2 yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. 

2. Saran  

Hal yang perlu penulis sampaikan sebagai saran kepada para 

pembaca dan peneliti sastra adalah sebagai berikut. 

1. Pembacaan novel kubah  karya Ahmad Tohari ini agar dapat 

mengambil nilai positif dan dapat menghindari nilai-nilai negatif baik 

tersurat maupun tersirat dalam cerita melalui pemahaman yang 

mendalam terhadap aspek sosial yang terkandung dalam novel. Nilai 

positif yang terkandung di dalamnya dapat kita ambil sebagai cermin 

kehidupan yang akan datang. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pembaca karya sastra sehingga pembaca dapat 

mengambil pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat.  
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