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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Karya sastra pada dasarnya berisi tentang pemasalahan yang ada 

dalam kehidupan sosial. Setiap daerah ataupun setiap masyarakat tertentu 

memiliki kehidupan sosial yang beda dari wilayah satu dengan wilayah 

lain. setiap individu mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan atau 

menuangkan sebuah imajinasi yang terjadi pada dirinya maupun keadaan 

di lingkungan sekitar. Cara yang dilakukan individu itu beraneka ragam 

tergantung kemampuan individu tersebut.  

Jenis karya sastra sendiri bermacam-macam tinggal bagaimana kita 

menuangkannya ke dalam karya sastra. Wujud karya sastra mempunyai 

dua aspek penting, yaitu isi dan bentuk. Isinya adalah tentang pengalaman 

hidup manusia.Bentuknya adalah segi-segi yang menyangkut caa penilaian 

yaitu cara sastrawan memanfaatkan bahasa yang indah untuk mewadahi 

isinya. 

Dalam karya sastra terdapat berbagai permasalahan yang muncul 

dan diungkapkan oleh seorang pengarang sehingga menimbulkan rasa 

ketertarikan untuk membaca. Biasanya menggambarkan kehidupan 

disekitarnya atau pun kehidupan pribadi.  

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 
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mungkin ada. Karya sastra merupakan refleksi rasa dan karsa berarti 

bahwa karya sastra diciptakan untuk menyatakan perasaan yang 

didalamnya terkandung maksud atau tujuan tertentu.  

Sumardjo (1991:7) mengemukakan bahwa keindahan dalam sastra 

terjadi karena adanya keselarasan bahasa atau kata-kata yang digunakan. 

Dengan demikian, keindahan dalam karya sastra padahal hakikatnya 

adalah wujud dari keselarasan perasaan dan pikiran yang dinyatakan 

dengan kata-kata atau bahasa yang tepat.  

Sebagai karya sastra yang linier, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan.pengarang 

menghayati permasalahan tersebut kemudian diungkapkan dengan penuh 

kesungguhan kemudian diungkapkan kembali kedalam karya fiksi sesuai 

dengan pandangannya.  

Oleh karena itu fiksi, menurut Alternberd dan Lewis (dalam 

Nurgiantoro, 2000: 2), dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat 

imajiner, tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan antar manusia. Novel merupakan salah satu 

bentuk karya sastra yang menampilkan tokoh-tokoh dan menampilkan 

serangkaian cerita secara tersusun.  

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 
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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.  

Ahmad Tohari merupakan pengarang yang sangat dikenal oleh 

masyarakat. Sejak terbitnya trilogi Ronggeng Dukuh Paruk(1982), Lintang 

Kemukus Dini Hari(1985), dan Jantera Bianglala(1986), nama Ahmad 

Tohari banyak menarik perhatian peminat dan pengamat sastra Indonesia. 

Apalagi Ahmad Tohari kemudian melahirkan novel lain seperti Di Kaki 

Bukit Cibalak(1986), Bekisar Merah(1993), Lingkar Tanah Lingkar 

Air(1995), dan Belantik(2001).  

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel berjudul 

Kubah karya Ahmad Tohari. Novel tersebut dipilih karena didalam isi 

diceritakan 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. 

Dari segi alur, alur yang digunakan dalam novel Kubah adalah alur 

mundur (flash back). Menceritakan masa lalu kehidupan Karman, Latar 

sosial menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang sengsara akibat 

keganasan politik. Novel Kubah menggambarkan secara gamblang atau 

secara jelas kehidupan masyarakat dan permasalahan ini terkait dengan 
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masa lalu karman. Novel ini menarik untuk dianalisis karena dalam novel 

ini diceritakan tentang seorang aktivis politik, dan novel ini mudah 

dipahami baik bahasanya mamupun jalan ceritanya.  

Dari beberapa uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Aspek sosial dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Imlementasi sebagai Bahan Ajar di SMA.   

2. Rumusan Masalah 

Berdasrkan rumusan masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.  

a. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Kubah karya 

Ahmad Tohari? 

b. Bagaimanakah aspek-aspek sosial yang terkandung dalam 

novel Kubah karya Ahmad Tohari pendekatan sosiologi sastra? 

c. Bagaimanakah implementasi aspek sosial dalam novel kubah  

karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

3. Tujuan Penelitian  

Penelitian terhadap novel Kubah karya Ahmad Tohari mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

a. Memaparkan stuktur novel Kubah karya Ahmad Tohari, 

b. Mengungkapkan aspek-aspek sosial novel Kubah karya Ahmad 

Tohari dengan pendekatan sosiologi sastra.  

c. Mendiskripsikan implementasi aspek sosial dalam novel Kubah 

Karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar di SMA. 
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4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan secara 

optimal, dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi 

kesusastraan indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan wawasan terutama di bidang bahasa dan sastra.  

2. Manfaat Praktis  

a. Menambah khasanah penelitian kepada pembaca tentang 

pengetahuan kesusastraan dalam memahami struktur-

struktur novel Kubah  karya Ahmad Tohari. 

b. Mengambil hikmah dan nilai positif dari novel Kubah  

karya Ahmad Tohari. 

c. Memberi dorongan motivasi bagi peneliti selanjutnya 

dalam bidang sosiologi sastra. 

A. LANDASAN TEORI 

1. Kajian teori  

a. Novel dan Unsurnya  

 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 
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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.  

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

Novel adalah suatu jenis karya fiksi yang didalamnya terdapat 

unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, biasanya 

mengungkapkan kembali permasalahan kehidupan di lingkungan 

sekitarnya maupun kehidupan sehari-hari dan mempunyai nilai dan 

pesan kemanusiaan.  

Novel merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi 

pengarang terhadap lingkungan dan kehidupannya, setelah melalui 

penghayatan dan perenungna secara intens. Dalam analisis struktur 

novel Kubah karya Ahmad Tohari mencakup tema, plot, 

penokohan, latar dan amanat dan lain sebagainya, yang ada pada 

novel tersebut dengan  persoalan yang diangkat yaitu aspek sosial 
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dengan tinjauan sosiologi sastra dan unsur tersebut terlihat jelas 

dan menunjang cerita dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari.  

Stanton (2007:22-36) membagi unsur-unsur yang 

membangun novel menjadi tiga, yakni fakta cerita,tema,sarana 

sastra. 

1) Fakta cerita  

  Karakter, penokohan, alur, dan latar merupakan fakta-fakta 

cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian 

imajinatif sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu ketiga 

elemen itu dinamakan faktual atau struktur faktual (Stanton, 

2007:22). 

a)  Karakter atau penokohan  

 Stanton( 2007: 33) Terma‟karakter‟ biasanya dipakai dalam 

dua konteks. Konteks pertama,karakter merujuk pada individu-

individu yang muncul dalam cerita seperti ketika ada orang yang 

bertanya;” berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. Konteks 

kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai 

kepentingan,keinginan,emosi, dan prinsip moral dari individu-

individu tersebut seperti yang tampak implisit pada 

pertanyaan;”dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu 

„karakter utama‟ yaitu karakter yang terkait dengan semua 

peristiwa yang berlangsung dalam cerita.  
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Kehadiran tokoh dalam suatu cerita dapat dilihat dari 

berbagai cara, yang secara garis besar dapat dibagi dalam tiga cara 

antara lain (1) cara analitias, yakni pengarang secara langsung 

menjelaskan dan melukiskan tokoh-tokohnya, (2) cara dramatik, 

yakni pengarang melukiskan tokoh-tokohnya melaluui gambaran 

tempat dan lingkungan tokoh, dialog antar tokoh, perbuatan dan 

jalan pikiran tokoh, dan (3) kombinasi keduanya (Saad dalam Ali, 

2010:81-82).  

 Analisis tokoh dapat dilakukan dari nama tokoh, penamaan 

tokoh (naming) menurut Wellek dan Werren(1989:187)  

merupakan cara paling sederhana untuk menampilkan tokoh. 

Penamaan tokoh disesuaikan dengan kepribadiannya yang 

berkaitan dengan psikososial dan sikapnya yang mengacu pada 

perbuatan dan tingkah lakunya dalam cerita. Penamaan tokoh dapat 

juga berupa simbol, profesi dan pekerjaannya. Nama tokoh dapat 

membayangkan tentang wajah dan perangainya. Dengan demikian 

penafsiran nama tokoh mempunyai fungsi penting. Karena nama 

tokoh akan dibicarakan bersama-sama dalam analisis penokohan.  

 Tokoh dalam cerita tidak sepenuhnya bisa bebas. Tokoh 

merupakan bagian atau unsur dari suatu keutuhan artistik itu ( 

Kenney, 1986:25). Dalam suatu cerita umumnya tokoh lebih dari 

seorang yang disebut sebagai tokoh utama atau sentral dan tokoh 

bawahan atau tokoh pendamping (Sudjiman,1991:17-20).  
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Menurut Imron (2010:82-83) Tokoh utama adalah tokoh 

yang memegang peran sentral dalam cerita, menjadi pusat sorotan 

dalam kisahan, dan yang terpenting mempunyai intensitas 

keterlibatan yang tinggi dalam peristiwa-peristiwa yang 

membangun cerita. Adapun tokoh bawaan adalah tokoh yang 

kedudukannya tidak sentral dalam cerita tetapi kehadirannya sangat 

diperlukan untuk mendukung tokoh utama. Penokohan secara 

wajar dapat diterima jika dapat dipertanggung jawabkan dari sudut 

psikologis, fisiologis dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut 

mempunyai berbagai aspek (Lubis,dalam imron, 2010:83). 

Termasuk psikologis antara lain cita-cita, ambisi, kekecewaan, 

kecakapan, tempramen dan sebagainya. Aspek yang termasuk 

fsikologis misalnya jenis kelamin, tampang, kondisi tubuh dan 

sebagainya, sudut sosiologis terdiri atas lingkungan, pangkat, status 

sosial, agama, kebangsaan dan sebagainya.  

Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan tokoh cerita, 

baik keadaan lahir maupun batinnya termasuk keyakinannya, 

pandangan hidupnya, adat-istiadat, dan sebagainya  yang diangkat 

pengarang dalam karyanya adalah manusia dan kehidupannya. 

Oleh karena itu, penokohan merupakan unsur cerita yang sangat 

penting. Melalui penokohan, cerita menjadi lebih nyata dalam 

angan pembaca. Ada tiga cara yang digunakan pengarang untuk 
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melukiskan watak tokoh cerita, yaitu dengan cara langsung, tidak 

langsung, dan kontekstual.  

Pada pelukisan secara langsung, pengarang langsung 

melukiskan keadaan dan sifat si tokoh, misalnya cerewet, nakal, 

jelek, baik, atau berkulit hitam. Sebaliknya, pada pelukisan watak 

secara tidak langsung, pengarang secara tersamar memberitahukan 

keadaan tokoh cerita. Watak tokoh dapat disimpulkan dari pikiran, 

cakapan, dan tingkah laku tokoh, bahkan dari penampilannya. 

Watak tokoh juga dapat disimpulkan melalui tokoh lain yang 

menceritakan secara tidak langsung. Pada Pelukisan kontekstual, 

watak tokoh dapat disimpulkan dari bahasa yang digunakan 

pengarang untuk mengacu kepada tokoh.   

b)  Plot atau Alur  

 Plot  pada hakikatnya adalah apa yang dilakukan oleh tokoh 

dan peristiwa apa yang terjadi dan dialami tokoh (kenny dalam 

Nurgiantoro, 1995:75). Plot merupakan penyajian secara linier 

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tokoh, maka 

pemahaman kita terhadap cerita amat ditentukan oleh plot. Dalam 

kaitannya dengan tokoh, yang dipermasalahkan tak hanya apa 

yang dilakukan dan dialami oleh tokoh cerita, melainkan juga apa 

jenis aktivitas atau kejadiannya itu sendiri yang mampu memicu 

munculnya konflik.  
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Berdasarkan hubungan tersebut, setiap cerita mempunyai pola 

alur sebagai berikut: 

a) Perkenalan keadaan 

b)  pertikaian/konflik mulai terjadi 

c)  konflik berkembang menjadi semakin rumit 

d)  klimaks 

e) penyelesaian. 

Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, 

namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya 

peristiwa yang lain (Stanton dalam Burhan Nurgiyantoro, 

1995:113). Sejalan dengan itu, Atar Semi (1993:43) menyatakan 

bahwa alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam 

cerita yang disusun sebagai sebuah interelasi fungsional yang 

sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. 

Dengan demikian, alur merupakan suatu jalur tempat 

lewatnya rentetan peristiwa yang merupakan rangkaian pola tindak-

tanduk yang berusaha memecahkan konflik yang terdapat di 

dalamnya. Alur atau plot memegang peranan penting dalam sebuah 

cerita rekaan. Selain sebagai dasar bergeraknya cerita, alur yang 

jelas akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita 

yang disajikan. Alur berdasarkan kriteria urutan waktu dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 
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a) Alur maju. Alur maju atau progresif dalam sebuah novel 

terjadi jika cerita dimulai dari awal, tengah, dan akhir 

terjadinya peristiwa. 

b)  Alur mundur, regresif atau flash back. Alur ini terjadi 

jika dalam cerita tersebut dimulai dari akhir cerita atau 

tengah cerita kemudian menuju awal cerita. 

c)  Alur campuran yaitu gabungan antara alur maju dan alur 

mundur. Untuk mengetahui alur campuran maka harus 

meneliti secara sintagmatik dan paradigmatik semua 

peristiwa untuk mengetahui kadar progresif dan 

regresifnya (Burhan Nurgiyantoro, 1995:153-155). 

Selain itu, Burhan Nurgiyantoro membagi alur berdasarkan 

kepadatannya menjadi dua, yaitu: 

a) Alur padat. 

Alur padat adalah cerita disajikan secara cepat, 

peristiwa terjadi secara susulmenyusul dengan cepat dan 

terjalin erat, sehingga apabila ada salah satu cerita 

dihilangkan maka cerita tersebut tidak dapat dipahami 

hubungan sebab akibatnya. 

b) Alur longgar 

Alur longgar adalah alur yang peristiwa demi 

peristiwanya berlangsung dengan lambat (Burhan 

Nurgiyantoro, 1995:159-160). 
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c)  Tema  

Dalam setiap karya sastra memiliki tema, namun dalam 

mengetahui atau menafsirkan suatu tema bukanlah hal yang 

mudah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud 

dengan tema, tema harus dipahami, melalui cerita-cerita atau unsur 

lain yang membangun cerita. 

Menurut Nurgiantoro (1995:74) Tema dalam karya sastra, 

fiksi, hanyalah merupakan salah satu dari sejumlah unsur 

pembangun cerita yang lain, yang secara bersama membentuk 

sebuah kemenyeluruhan. Bahkan sebenarnya eksistensi tema itu 

sendiri amat bergantung dari berbagai unsur yang lain. tema sebuah 

cerita tidak mungkin dsampaikan secara langsung, melainkan 

secara implisit melalui cerita.  

 Stanton (2007:7) tema memberikan kekuatan dan 

menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang 

diceritakan sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya 

yang paling umum apa pun yang terkandung di dalamnya, 

keberadaan tema diperlukan karena menjadi salah satu bagian 

penting yang tak terpisahkandengan kenyataan cerita. Tema 

bukanlah sesuatu yang diungkapkan pengarang secara langsung, 

tema juga bukan satu-satunya alasan mengapa sebuah cerita 

dikisahkan. 
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Adapun lebih lanjut dijelaskan oleh Stanton (2007:44-45) 

bahwa tema dibagi menjadi empat, sebagai berikut: 

1) Intrepetasi yang baik hendaknya selalu 

mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam 

sebuah cerita. Kesalahan terbesar sebuah analisis 

adalah terpaku pada tema yang mengabaikan/ 

melupakan/ tidak merangkum beberapa kejadian 

yang tampak jelas.  

2) Intrepetasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh 

oleh berbagai detail cerita yang saling 

berkontradiksi. 

3) Intrepetasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya 

bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas 

diutarakan ( hanya disebut secara implisit),dan  

4) Interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan 

secara jelas oleh cerita bersangkutan.  

Dengan demikian, untuk menentukan tema sebuah karya 

sastra atau karya fiksi pembaca harus benar-benar menyimpulkan 

dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasar bagian-bagian 

tertentu saja. Masalah hidup dan kehidupan uang dihadapi dan 

dialami manusia amat luas dan kompleks, seluas dan sekompleks 

permasalahan kehidupan yang ada. Walau permasalahan yang 

dihadapi manusia tidak sama, ada masalah-masalah kehidupan 
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tertentu yang bersifat universal. Artinya, hal itu akan dialami oleh 

setiap orang di manapun dan kapan pun walau dengan  tingkat 

intensitas yang tidak sama (Nurgiantoro 1995:71).  

Tema sebuah karya sastra selalu berkaitan dengan makna( 

pengalaman) kehidupan. Melalui karyanya itu pengarang 

menawarkan makna tertentu tentang kehidupan, mengajak 

pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati 

makna(pengalaman) kehidupan tersebut dengan cara memandang 

permasalahan itu.  

d) Latar  

Latar merupakan tempat, saat dan keadaan sosial yang 

menjadi wadah tempat tokoh melakukan dan dikenai suatu 

kejadian. Latar bersifat memberikan “aturan” permainan terhadap 

tokoh. Latar akan mempegaruhi tingkah laku dan cara berfikir 

tokoh, dan karenanya akan mempengaruhi pilihan tema. 

Pemilihann latar yang kurang sesuai dengan unsur cerita yang lain, 

khususnya unsur tokoh dan tema akan menyebabakan cerita 

menjadi kurang meyakinkan.  

Menurut parkamin dan Bari (dalam Ali, 2010:107) latar 

adalah penempatan mengenai waktu dan tempat termasuk 

lingkungannya, yang dimaksud dengan lingkungannya meliputi 

antara lain kebiasaan, adat istiadat, latar alam atau keadaan sekitar. 
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Latar merupakan lingkungan dan lingkungan dapat dipandang 

sebagai metonomia atau metafora, ekspresi dari tokohnya. Latar 

juga merupakan ekspresi kehendak manusia. Dalam cerita modern, 

kota-kota besar merupakan latar tokoh-tokohnya ( Wellek dan 

Werren, 1989:291). 

Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar 

tempat, dan latar suasana. Latar waktu adalah waktu (masa) 

tertentu ketika peristiwa dalam cerita itu terjadi. Latar tempat 

adalah lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Suasana adalah salah 

satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang 

timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalan cerita. Suatu 

cerita menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. 

Misalnya, suasana gembira, sedih, tegang, penuh semangat, tenang, 

damai, dan sebagainya. Suasana dalam cerita biasanya dibangun 

bersama pelukisan tokoh utama. Pembaca mengikuti kejadian demi 

kejadian yang dialami tokoh utama dan bersama dia pembaca 

dibawa larut dalam suasana cerita.  

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan (Abrams dalam Burhan Nurgiyantoro, 1995: 216).  
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Stanton (dalam Burhan Nurgiantoro, 1995:216) 

mengelompokkan latar, bersama dengan tokoh dan plot, ke dalam 

fakta  (cerita) sebab ketiga hal inilah yang akan dihadapi, dan dapat 

diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika membaca cerita fiksi.   

Kadang-kadang dalam sebuah cerita ditemukan latar yang banyak 

mempengaruhi penokohan dan kadang membentuk tema. Pada 

banyak novel, latar membentuk suasana emosional tokoh cerita. 

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu: 

a. Latar tempat, yang menyaran pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu 

haruslah mencerminkan, atau paling tidak bertentangan 

dengan, sifat dan keadaan geografis tempat yang 

bersangkutan.  

b. Latar waktu, berhubungan dengan peristiwa itu terjadi. 

Jika terjadi ketidaksesuaian waktu peristiwa antara yang 

terjadi di dunia nyata dengan yang terjadi di dalam karya 

fiksi, hal itu akan menyebabkan cerita tidak wajar, 

bahkan mungkin sekali tidak masuk akal, pembaca 

merasa dibohongi.  

c. Latar sosial, menyangkut status sosial seorang tokoh, 

penggambaran keadaan masyarakat, adat-istiadat dan 

cara hidup (Burhan Nurgiyantoro, 1995:227–333). 
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5) Amanat  

 Pemecahan persoalan biasanya berisi pandangan pengarang 

tentang bagaimana sikap kita kalau menghadapi persoalan tersebut, 

hal demikian itulah yang disebut dengan amanat atau pesan ( 

Suroso, 1993:89). Amanat merupakan pesan yang disampaikan 

pengarang kepada pembaca, baik tersurat maupun tersirat amanat 

disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi cerita. Amanat 

sangat  bermanfaat bagi pembaca, hal ini terjadi karena amanat 

dapat menambah pengetahuan pembaca melalui pesan-pesan yang 

disampaikan. Selain itu amanat juga memperluas pengetahuan 

pembaca melalui jalan cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh 

dalam suatu cerita.  

 Menurut Abdurroosyid amanat adalah ajaran moral atau 

pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 

Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit yaitu 

dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah 

laku  atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita 

berakhir, dan dapat pula disampaikan secara eksplisit yaitu dengan 

penyampaian seruan, saran, peringatan, nasehat, anjuran, atau 

larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita.  
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2)    Sarana-sarana Sastra  

 Menurut Stanton (2007:46-47) Sarana-sarana sastra dapat 

diartikan sebagai metode (pengarang) memilih dan menyusun 

detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Metode ini 

perlu karena dengannya pembaca dapat melihat berbagai fakta 

melalui kacamata pengarang, memahami apa maksud fakta-fakta 

tersebut sehingga pengalaman pun dapat dibagi.  Penggambaran 

berlebihan tidak akan banyak bermanfaat sehingga pengarang lebih 

memilih menyatakan fakta apa adanya. Hasil dari cara kedua ini, 

setiap pembaca mungkin akan mengeluarkan reaksi yang berlainan 

satu sama lain. yang jelas, bukan perbedaan reaksi tersebut yang 

salah. Pembaca akan menganggap bahwa pengalaman yang telah 

disodorkan kepada mereka itu sama sekali tidak bermakna dan 

tidak koheren (sama sekali bukan sebuah pengalaman).  

b. Teori Strukturalisme  

 Pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan 

objektif, yaitu pendekatan dalam penelitian sastra memusatkan 

perhatiannya pada otonomi sastra sebagai karya fiksi. Artinya, 

menyerahkan pemberian makna karya sastra tersebut terdapat 

eksistensi karya sastra itu sendiri  tanpa mengaitkan unsur yang ada 

diluar unsur signifikasinya ( Jabrohim, 2001:62). 

 Menurut Piaget(dalam Al Ma‟ruf, 2010:20), Strukturalisme 

adalah semua doktrin atau metode yang dengan suatu tahap 
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abstraksi tertentu menganggap objek studinya bukan hanya sekedar 

sekumpulan unsur yang terpisah-pisah, melainkan suatu gabungan 

unsur-unsur yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga 

yang satu tergantung pada yang lain dan hanya dapat didefinisikan 

dalam dan oleh hubungan perpadanan dan pertentangan dengan 

unsur-unsur lainnya dalam suatu keseluruhan. Semua doktrin yang 

menggunakan konsep struktur dan yang menghadapi objek 

studinya sebagai  struktur. Dapat menganggap bahwa pengertian 

totalitas dan sikap saling berhubungan adalah ciri-ciri 

strukturalisme.  

 Pradopo (2000:118) berpendapat bahwa karya satra 

merupakan sebuah struktur, dalam arti bahwa karya sastra itu 

merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara 

unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik saling menentukan. 

Unsur dalam karya sastra itu tidak berdiri sendiri, melainkan hal-

hal yang saling terkait dan saling bergantung.  Jadi struktur, bukan 

kesatuan atau tumpukan hal-hal atau benda-benda yang berdiri 

sendiri, melainkan hal-hal yang saling terkait, saling berkaitan dan 

saling menguntungkan.  

 Nurgiantoro (2007:36-37) mengemukakan bahwa 

pendekatan strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu 

pendekatan(penelitian) kesusastraan yang menekankan kajian 

hubungan antarunsur pembangun karya yang bersangkutan. Unsur-
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unsur tersebut menurut Stanton (2007:13-14) 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 tentang dunia yang 

terutama 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).Yang penting bagaimana berbagai berbagai 

gejala itu memberikan sumbangan dalam tataran yakni fonik, 

morfologis, sintaksis dan semantik. Keseluruhan makna yang 

terkandung dalam teks akan terwujud hanya dalam keterpaduan 

struktur yang bulat.  
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 Strukturalisme memasukkan gejala kegiatan atau hasil 

kehidupan (termasuk sastra) ke dalam suatu kemasyarakatan, atau “ 

sistem makna” yang terdiri dari struktur yang mandiri dan tertentu 

dalam antar hubungan (Jabrohim,2001:60-67). 

c.  Aspek Sosial  

Menurut Comrie ( dalam Djajasudarma, 1991:26) 

mengemukakan aspek adalah cara memandang struktur temporal 

intern suatu situasi. Situasi dapat berupa keadaan, peristiwa, dan 

proses. Lebih lanjut Soelaeman (2009:11) mengemukakan makna 

sosial dipusatkan kepada aksi dan interaksi sosial, serta fenomena 

sosial yang dihasilkan oleh proses berfikir. Jadi, aspek sosial 

dimaknai sebagai cara memandang aksi, interaksi dan fenomena 

sosial yang di lihat dari sudut pandang tertentu.  

Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan 

sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, 

yang menyangkut hubungan timbal balik antarindividu, 

antarkelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok 

manusia. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerja sama, 

persaingan, dan pertikaian (Hermanto dan Winarno,2008:52). 

Soelaeman (2009:6) mengemukakan bahwa kehidupan manusia 

sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan kepada aspek sosial yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Aspek  sosial ini timbul 
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sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya 

dan akibat tingkah lakunya. Aspek sosial ini tidaklah sama antara 

masyarakat yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan 

dalam tingkat perkembangan dan kebudayaannya, sifat 

kependudukannya, dan keadaan lingkungan alamnya. 

Soelaeman (2009:173) membagi aspek sosial berdasarkan 

bidang sosialnya sebagai berikut: (a) budaya yaitu kepercayaan, 

seni, nilai, simbol, norma, moral, politik, dan pandangan hidup 

umumnya dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat, (b) 

lingkungan sosial yaitu suatu persekutuan hidup permanen pada 

suatu tempat yang khas seperti hubungan sosial, kelas sosial, 

profesi, kependudukan, kriminalitas, pelacuran, dan sebagainya, 

dan (c) ekonomi, meliputi produksi, konsumsi, pendapatan, 

kemiskinan, gaya hidup, dan lain-lain. 

 Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa  aspek 

sosial adalah gambaran kehidupan masyarakat yang lebih 

memusatkan perhatian pada hubungan antarmanusia dalam 

kehidupan masyarakat dan pengaruh permasalahan  yang muncul 

akibat hubungan antarmanusia  di dalam masyarakat.  
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d. Pendekatan Sosiologi Sastra  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. 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. Sebaliknya, karya sastra dapat dipahami secara 

lengkap hanya  dengan mengembalikannya pada latar belakang 

sosial yang menghasilkannya, melalui analisis dalam kerangka 

penulis, pembaca, dan kenyataanya.  

Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang 

bersifat reflektif (Endraswara, 2003:77). Sosiologi merupakan ilmu 

pengetahuan yang objek studinya berupa aktivitas sosial manusia 

sastra adalah karya seni yang merupakan ekspresi kehidupan 

manusia. Dengan demikian, antara karya sastra dengan sosiologi 

sebenarnya merupakan dua bidang yang berbeda, tetapi keduanya 

saling melengkapi. Sosiologi tidak hanya berhubungan dengan 

manusia dengan lingkungan sosial budayanya, tetapi juga dengan 

alam. Menurut Laurenson (dalam Fenanie,2000:132-133) terdapat 

tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra.  
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1) Perspektif yang memandang sastra sebagai dokumen 

sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada 

masa tersebut diciptakan. 

2) Perspektif yang mencerminkan situasi sosial 

penulisnya. 

3) Model yang dipakai karya tersebut sebagai manifestasi 

dari kondisi sosial budaya atau peristiwa sejarah.  

Dalam konteks metodologis, pendekatan sosiologis 

memang selalu mengalami perubahan. Pada mulanya, pendekatan 

sosiologis diletakkan pada kerangka positivisme. Model 

pendekatan ini menitikberatkan pada usaha pencarian hubungan 

antara sastra dengan berbagai faktor seperti iklim, geografi, filsafat 

dan politik. Perkembangan berikutnya sosiologis menolak model 

positivisme. Pendekatan sosiologis lalu diarahkan pada telaah nilai-

nilai. Karya sastra adalah karya yang menyajikan persoalan-

persoalan interpretasi yang paling tidak terpecahkan yang berkaitan 

dengan makna (tata nilai) dan bentuk (struktur) dari kondisi sosial 

dan historis yang terdapat dalam kehidupan manusia.  

Menurut Damono (1987a:1), sosiologi sastra adalah ilmu 

yang membahas hubungan antar pengarang, masyarakat dan karya 

sastra. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa melalui sosiologi sastra 

kita dapat menganalisis apakah latar belakang sosial pengarang 

menentuka isi karangan dan apakah dalam karya-karyanya 
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pengarang mewakili golongannya. Karya sastra merupakan potret 

kehidupan masyarakat dan kenyataan sosial pada zamanya. 

Pendekatan terhadap sebuah fenomena yang mempertimbangkan 

segi-segi kemasyarakatan (Damono,2002:2).  

Damono (2002:3) menyatakan bahwa ada dua 

kecenderungan utama dalam telaah sosiologi sastra. Pertama, 

pendekatan yang berdasarkan pada anggapan bahwa karya sastra 

merupakan cermin sosial belaka. Pendekatan ini bergerak dari 

faktor-faktor di luar sastra untuk membicarakan sastra. Sosiologi 

sastra bertujuan untuk mendapatkan fakta dari masyarakat yang 

mungkin dipergunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam 

masyarakat.  

Masalah pokok sosiologi sastra adalah karya sastra itu 

sendiri, karya sebagai aktivitas kreatif dengan ciri yang berbeda-

beda.  Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman 

terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan 

bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. Karya sastra 

jelas dikonstruksikan secara imajinatif, tetapi erangka imajinatifnya 

tidak bisa dipahami di luar kerangka empirisnya. Karya sastra 

bukan semata-mata gejala individual  tetapi juga gejala sosial.  

Analisis sosiologis memberikan perhatian yang besar 

terhadap fungsi-fungsi sastra, karya sastra sebagai produk 

masyarakat tertentu. Konsekuensinya, sebagai timbal balik, karya 
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sastra mesti memberikan masukan, manfaat, terhadap struktur 

sosial yang menghasilkannya. 

e. Implementasi Pembelajaran Sastra di SMA  

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

alasan penggunaan karya sastra dalam pembelajaran bahasa asing. 

Lazar 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.  

Lazar (dalam Al Ma‟ruf,2007:65) menjelaskan bahwa 

fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat untuk merangsang siswa 

dalam menggambarkan pengalaman,perasaan,dan pendapatnya; (2) 

sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari 

bahasa; (3) sebagai alat untuk memberi stimulus dalam 

pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai: 

(1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, serta 

pemahaman berbagai budaya Indonesia melalui khasanah sastra 

Indonesia, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

dalam pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) sarana 
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penyebarluasan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia yang baik 

untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana 

pengembangan penalaran, dan (6) sarana menimbulkan kecintaan 

dan penghargaan terhadap bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Adapun tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

adalah: (1) Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa dan 

Sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa 

negara, (2) Siswa memahami Bahasa dan Sastra Indonesia dari segi 

bentuk, makna, dan fungsi, serta dapat menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan 

keadaan, (3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa 

dan Sastra Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan sosial, (4) Siswa memiliki 

disiplin dan ketertiban dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan 

menulis), (5) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, dan (6) Mampu menyalurkan potensi intelektual, 

gagasan, dan imajinasi secara kreatif dan konstruktif.  

Adapun fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar (dalam 

Al Ma‟ruf, 2007:66) adalah; (1) memotivasi siswa dalam menyerap 

ekspresi bahasa; (2) alat simulatif dalam language acquistion; (3) 

media dalam memahami budaya masyarakat; (4) alat 
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pengembangan kemampuan interpretatif; (5) sarana untuk 

mendidik manusia seutuhnya ( educating the whole person).  

Bedasarkan uraian tersebut, dapat disimpulakan bahwa 

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).  

2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk mengetahui keaslian atau keotentikan penelitian ini perlu 

adanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sangidu, 2004: 10). 

Fungsi tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara 

sistematik penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan 

penelitian tentang sastra yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, 

sebuah penelitian  
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Memerlukan keaslian baik itu penelitian tentang sastra maupun 

bahasa. Ima Kurniawati (2007) dalam analisisnya yang bejudul “ 

Aspek Sosial Keagamaan dalam Novel Genesis Karya Ratih Kumala: 

Tinjauan Semiotik”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ima 

Kuniawati adalah mendeskripsikan wujud dan makna aspek sosial 

keagamaan yang tekandung dalam novel Genesis karya Ratih Kumala 

dengan tinjauan Semiotik. Hasil penelitian Ima mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa masalah sosial keagamaan, antara lain: konflik antar 

individu sebagai pemicu konflik antar agama, krisis keimanan tokoh 

utama sebagai akibat adanya konflik antar umat beragama, bias 

pendidikan agama dan keluarga, penyerahan diri kepada tuhan, sebagai 

pemicu krisis keagamaan dan moralitas keluarga sebagai pemicu 

konflik keluarga.  

Persamaan penelitian Ima kurniawati dengan penelitian ini terletak 

pada kajian aspek sosial yang terdapat dalam novel genesis karya ratih 

kumala dan memanfaatkan tinjauan semiotik, dalam penelitian ini 

menggunakan novel Kubah karya Ahmad Tohari dengan 

memanfaatkan tinjauan sosiologi sastra.  

Dian puspitasari (2007) meneliti untuk skripsinya yang berjudul 

“Nilai-Nilai Budaya dalam Cerita rakyat Api Abadi Mrapen di 

Kabupaten Grobogan: Tinjauan Sosiologi sastra”. Tujuan dari 

penelitian Dian adalah mendeskripsikan nilai-nilai budaya dalam cerita 

rakyat Api Abadi Mrapen di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian 
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Dian mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam 

cerita rakyat mempunyai tiga nilai yaitu nilai keagamaan, nilai 

kepahlawanan, dan nilai sosial. 

Persamaan penelitian Dian dengan penelitian ini terdapat pada 

tinjauan yang digunakan yaitu sosiologi sastra. Sementara itu, 

perbedaannya terletak pada objek yang digunakan. Jika penelitian Dian 

menggunakan objek cerita rakyat, dalam penelitian ini menggunakan 

objek berupa novel.  

Sutri (2009) melakukan penelitian untuk skripsinya yang berjudul 

“Dimensi Sosial dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata: 

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Tujuan penelitian Sutri adalah 

mendiskripsikan dimensi sosial dalam novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata dengan tinjauan sosiologi sastra. Hasil penelitian dari  

sutri mengemukakan bahwa dimensi sosial kesenjangan perekonomian 

dan kemiskinan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata 

mencakup dua hal yaitu kemiskinan temporal (temporary poverty) dan 

kemiskinan struktural (structural poverty). Kemiskinan struktural 

terdiri dari kekurangan materi dan batasan kemiskinan ke tahap 

sejahtera, tergambar jelas dari setiap untaian kisah dalam novel  Laskar 

Pelangi, sementara itu dalam kemiskinan struktural terdiri dari 

kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. 

Persamaan penelitian Sutri dengan penelitian ini terletak pada 

tinjauan yang digunakan yaitu tinjauan sosiologi sastra, sedangkan 
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perbedaanya terletak pada objek kajian. Jika penelitian Sutri 

menggunakan objek novel Laskar Pelangi  karya Andrea Hirata, pada 

penelitian ini menggunakan objek novel Kubah  karya Ahmad Tohari.  
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3. Kerangka Pemikiran  

Kerangka berpikir dalam Penelitian “ Aspek Sosial dalam Novel 

Kubah  Karya Ahmad Tohari: Tinjauan Sosiologi Sastra”. Karena 

ingin menggali dan memahami lebih dalam lagi terkait dengan struktur 

yang membangun dan aspek sosial dalam novel Kubah  Karya Ahmad 

Tohari.penelitian ini terkait dengan tinjauan sosiologi sastra, 

selanjutnya peneliti akan menggali dengan membaca novel Kubah  

karya Ahmad Tohari, kemudian  menganalisis aspek-aspek sosial yang 

terdapat dalam novel tersebut. 

Bagan kerangka pemikiran  
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B. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah jalan atau cara yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai 

dengan objek penelitian serta jenis penelitian (Moleong,2004:17). Suatu 

kegiatan penelitian harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan objek 

dan metode yang digunakan, sehingga penelitian dapat berlangsung sesuai 

dengan struktur penelitian.   

1. Jenis dan strategi penelitian  

Jenis dan strategi penelitian yang digunakan dalam novel Kubah  

karya Ahmad Tohari adalah deskriptif kualitatif. Penyajian deskriptif 

menyarankan kepada pengkajian yang dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan fakta dan fenomena tidak berupa angka atau koefisien 

variable. Data yang terkumpul berupa bentuk kata-kata bukan angka.  

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).  

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 
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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.  

2. Objek penelitian 

Objek penelitian sastra adalah pokok bahasan atau topik sastra. 

Objek penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel kubah karya 

Ahmad Tohari.  

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif berupa kata-kata bukan angka-angka. Data penelitian 

sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana 

(Ratna, 2007:47).  

Penelitian kualitatif dilandasi strategi pikir fenomenologis 

selalu bersifat lentur dan terbuka dengan menekankan analisis 

data bukan sebagai alat dasar pembuktian, tetapi sebagai modal 

dasar penelitian.  

Data adalah semua informasi atau bahan yang dsediakan 

alam yang harus dicari dan dikumpulkan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban terhadap masalah yang dikaji (Subroto 
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dalam Imron,2003:112). Wujud data dalam penelitian ini 

berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat 

dalam novel Kubah  karya Ahmad Tohari.  

b. Sumber data  

Sumber data adalah bagian yang sangat penting bagi 

peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data yang akan menentukan ketepatan dan kekayaan 

data atau informasi yang diperoleh (Sutopo, 2006:49)  

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Adapun data yang didapat 

dari sumber data tersebut sebagai berikut. 

1) Sumber data primer  

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian 

yang diproses langsung dari sumbernya tanpa lewat 

perantara (Siswantoro, 2005:54). Selain itu sumber data 

primer adalah sumber data asli, sumber data primer ini 

akan menghasilkan sumber data yang langsung dan 

diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan 

khusus. 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.    

2)  Sumber data sekunder  
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Sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara 

tetapi masih berdasar pada kategori konsep 

(Siswantoro, 2005:54). Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa artikel dari internet dan 

sumber data dari penelitian lain yang mungkin berisi 

data yang kesekian kali yang tidak se-asli sumber data 

primer. Dari sumber data sekunder akan dihasilkan data 

sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti 

sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya 

data yang asli. Dalam penelitian ini sumber 

sekundernya berupa artikel dari internet dapat diunduh 

melalui wikipedia, multiply, dll. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan berpedoman pada objek 

penelitian  Sumber-sumber yang dipilih sesuai dengan aspek yang 

dikaji Yaitu aspek sosial yang terdapat dalam novel Kubah  karya 

Ahmad Tohari. Pengumpulan data perlu menjaga  kealamiahan data 

yang diperoleh. Menurut Aminuddun (1990:118) sebelum 

melaksanakan kegiatan penelitian harus melepaskan berbagai 

antisipasi sehubungan dengan persepsi terhadap karya sastra yang akan 

diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
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teknik pustaka dan teknik simak dan catat. Teknik pustaka yakni 

teknik yang menggunakan  sumber-sumber tertulis untuk memperoleh 

data (dalam Imron, 2009:6).  

Teknik catat adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti 

sebagai instrumen kunci dengan melakukan penyimakan secara 

cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber primer (Subroto dalam 

Imron,1995:356). Sumber data  yang tertulis dipilih  sesuai dengan 

masalah dalam pengkajian sosiologi sastra. Sasaran penelitian tersebut 

berupa teks novel Kubah  karya Ahmad Tohari. Hasil penyimakan 

terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut 

kemudian ditampung dan dicatat untuk digunakan penyusunan laporan 

penelitian yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.  

5. Keabsahan Data  

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. 

Oleh karena itu, peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara 

yang tepat untuk mengembangkannya. Adapun cara yang digunakan 

untuk mengetahui validitas dari data yang dikumpulkan adalah  teknik 

trianggulasi. Teknik trianggulasi adalah teknik validitas dengan 

memanfaatkan sarana dari luar data itu untuk keperluan melakukan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Sutopo, 2002:76). 

Dalam kaitan ini patton(dalam Sutopo,2006:78) menyatakan bahwa 

ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu  
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1) Trianggulasi sumber  

Trianggulasi sumber merupakan trianggulasi yang 

memungkinkan kepastian kebenaran dengan memanfaatkan 

data yang sama atau sejenis digali dari berbagai sumber yang 

berbeda.  

2) Trianggulasi peneliti  

Teknik trianggulasi peneliti adalah teknik yang memungkinkan 

hasil penelitian baik data atau pun simpulan  mengenai bagian 

tertentu atau keseluruhan bisa diuji validitasnya dari beberapa 

peneliti yang lain. 

3) Trianggulasi metode  

Trianggulasi metode dapat dilakukan oleh seorang peneliti 

dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang 

berbeda.  

4) Trianggulasi teori  

Trianggulasi teori ini dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

yang dikaji.  

Trianggulasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi sumber, yaitu peneliti melakukan penelitian 

terhadap novel Kubah karya Ahmad Tohari  menggunakan 

berbagai sumber atau dokumen untuk menguji data sejenis 
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tentang “Aspek Sosial Dalam novel Kubah  karya Ahmad 

Tohari: Tinjauan sosiologi sastra”.  

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Moeleong 2007:280), adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakannya dengan 

penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian, mencari hubungan diantara dimensi-dimensi 

uraian.  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel 

Kubah dalam penelitian ini adalah metode  dialetika yang dilakukan 

dengan menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel Kubah 

dengan fakta-fakta kehidupan yang diintegrasikan ke dalam satu 

kesatuan makna. 

Dalam metode analisis data secara dialetika yang diungkapkan oleh 

Goldman (dalam Faruk, 1995:20) adalah penggabungan unsur-unsur 

menjadi keseluruhan atau kesatuan makna yang akan dicapai dengan 

beberapa langkah yang menganalisis unsur-unsur yang ada dalam 

novel.  

Adapun langkah lain yang dilakukan peneliti untuk menganalisis 

data adalah sebagai berikut. 

a) Analisis struktural dilakukan dengan membaca dan memahami 

kembali data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, 
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mengelompokkan teks-teks yang terdapat dalam novel Kubah  

yang mengandung unsur tema,tokoh,alur,dan latar.  

b) Analisis aspek sosial yang difokuskan pada permasalahan 

kehidupan yang mencakup faktor ketidakadilan dalam novel 

Kubah  karya Ahmad Tohari. 

c) Penerapan dalam proses pembelajaran sastra di SMA yang 

sesuai dengan SK dan KD.  

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran secara jelas dan sesuai mengenai langkah-

langkah penelitian dan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian. Sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai 

berikut. 

Bab I   merupakan pendahuluan yang memnuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori dan penelitian yang relevan, 

metode penelitian yang mencakup jenis dan strategi 

penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, dan teknik analisis data.  

Bab II      berisi biografi pengarang dengan karya-karyanya. 

Bab III memuat analisis struktur novel Kubah  yang akan dalam 

dengan tema, alur, penokohan, latar atau setting. 
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Bab IV merupakan bab inti yang akan membahas tentang aspek 

sosial dalam novel Kubah  berdasarkan sosiologi sastra.  

Bab V      berisi simpulan dan saran 

Daftar pustaka dan lampiran  

 

 


