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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara; (2) 
mendeskripsikan aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 
Pabichara dengan tinjauan sosiologi sastra; (3) implementasi aspek sosial 
dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dialektika. Hasil analisis 
struktural novel Sepatu Dahlan dapat diperoleh tema tanggung jawab, dan 
kerja keras. Tokoh dalam novel Sepatu Dahlan yaitu Dahlan, Bapak 
Dahlan, Ibu Dahlan, Zain, Mbak Atun, Mbak Sofwati, Ustaz Hamim, 
Uztad Ilham, Kadir, Imran, Aisya, Arif, Maryati, Rizki, Driham, Fadli, 
Suparto, dan Adam. Alur novel Sepatu Dahlan, yaitu  flash back. Latar 
dalam novel Sepatu Dahlan ada tiga, yaitu latar tempat, di Kebon Dalem, 
Pesantren Sabilil  Muttaqien, Sumur tua Cigrok, ladang tebu, Sungai 
Kanal, Pasar Madiun, latar waktu sekitar tahun 1962 sampai dengan tahun 
2007, dan latar sosial meliputi latar sosial masyarakat miskin, dan latar 
sosial hidup bertradisi. Hasil analisis aspek sosial dalam novel Sepatu 
Dahlan karya Khrisna Pabichara adalah sebagai berikut (1) masalah 
kriminalitas yaitu Dahlan mencuri tebu untuk mengganjal perut yang lapar 
dan mencuri tabungan milik Bapak untuk membeli sepatu, (2) kemiskinan: 
kemiskinan kultural dan kemiskinal strukutal, (3) lingkungan hidup: 
lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. 
Implementasi aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 
sebagai bahan ajar sastra di SMA dapat diterapkan ke dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia di SMA kelas XI semester satu. 

 
Kata Kunci : aspek sosial, novel Sepatu Dahlan, sosiologi sastra dan 
implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

A. Pendahuluan 
Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi 

dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam 
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lingkungan sosialnya. Fenomena itu beraneka ragam baik yang mengandung 

aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral, 

maupun jender. Dengan daya imajinatifnya, berbagai realitas kehidupan yang 

dihadapi sastrawan itu diseleksi, direnungkan, dikaji, diolah, kemudian 

diungkapkan dalam karya sastra yang lazim bermedium bahasa (Al Ma’ruf, 

2010:2). 

Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang dan 

menghasilkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar belakang dan 

keyakinan pengarang. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai 

hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang 

ada di sekitarnya (Pradopo, 2003:61). 

Nurgiyantoro (2007:15) menyatakan novel merupakan karya yang 

bersifat realistis dan mengandung nilai psikologi yang mendalam. Sehingga 

novel dapat berkembang dari sejarah, surat-surat, bentuk-bentuk, nonfiksi 

atau dokumen-dokumen, sedangkan roman atau romansa lebih bersifat puitis. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa novel dan romansa berada 

dalam kedudukan yang berbeda. 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Novel tersebut dipilih untuk dikaji 

karena memiliki kelebihan. Kelebihan novel Sepatu Dahlan adalah dapat 

mengajarkan aspek sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan 

dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam novel ini 

diceritakan bagaimana para tokohnya menjalani hidup dengan segala sesuatu 

yang dihasilkan dengan bekerja keras. Perjuangan seorang seorang anak yang 

hidup dengan serba kekurangan demi mencapai cita-citanya.  

Novel Sepatu Dahlan merupakan novel yang menarik untuk dikaji 

karena beberapa hal. Pertama, novel ini membahas tentang kehidupan sosial. 

Hal ini dapat dilihat dari keseharian para tokohnya. Meskipun hidup dalam 

kemiskinan, Dahlan tetap bersemangat belajar untuk mengejar cita-citanya. 
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Kedua, novel ini mengangkat suatu tema yang menarik yaitu tanggung jawab 

dan kerja keras. Hal ini dapat dilihat dalam tokoh Dahlan, Dia harus berjalan 

berkilo-kilometer untuk bersekolah tanpa alas kaki. Tak hanya itu, sepulang 

sekolah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukannya demi sesuap nasi. 

Mulai dari merumput, menggembalakan domba, sampai melatih tim voli anak 

juragan tebu di Kebon Dalem. Ketiga, novel ini disajikan dengan cerita yang 

menarik dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Di dalamnya 

terdapat juga bahasa Jawa yang bisa dipahami oleh orang Jawa asli. Untuk itu 

dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana struktur 

pengantar novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara; (2) Bagaimana 

aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan 

tinjauan sosiologi sastra; (3) Bagaimana implementasi aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan struktur pengantar 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara; (2) mendeskripsikan aspek 

sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan tinjauan 

sosiologi sastra; (3) implementasi aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007:36) sebuah karya sastra, 

fiksi atau puisi, menurut strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun 

secara koherensif oleh berbagai unsur (pembangun)-nya. Di satu pihak, 

struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan 

gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara 

bersama membentuk kebulatan yang indah. 

Pendekatan struktural dapat pula disebut dengan pendekatan intrinsik, 

yakni pendekatan yang berorientasi kepada karya sastra sebagai jagad yang 

mandiri terlepas dari dunia eksternal di luar teks. Analisis ditujukan kepada 

teks itu sendiri sebagai kesatuan uang tersusun dari bagian-bagian yang saling 
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berjalin dan analisis dilakukan berdasarkan parameter intrinsik sesuai dengan 

keberadaan unsur-unsur internal (Siswantoro, 2005: 19).  

Nurgiyantoro (2007:23) menyatakan bahwa unsur yang membangun 

sebuah novel ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur 

intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-

unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur 

yang dimaksud dalam unsur intrinsik ini diantaranya adalah peristiwa, cerita, 

plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya 

bahasa, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang berada di luar 

karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme karya sastra. 

Stanton (2007:22-26) membagi unsur-unsur yang membangun novel 

menjadi tiga, yakni fakta cerita, tema, dan sarana sastra. 

a. Fakta cerita 

Fakta cerita yaitu cerita yang mempunyai peran sentral dalam 

karya sastra. Yang termasuk dalam kategori fakta cerita adalah 

karakter atau penokohan, alur, dan latar yang berfungsi sebagai 

catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi 

satu, ketiga elemen itu dinamakan tingkatan faktual atau struktur 

faktual (Stanton, 2007:22). 

1) Karakter atau penokohan 

Lubis (dalam Al Ma’ruf, 2010:83) menyatakan bahwa 

penokohan secara wajar dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

psikologis, sosiologis dan fisilogis. Ketika segi itu masih 

mempunyai berbagai aspek. (a) dimensi fisiologis adalah hal yang 

berkaitan dengan fisik seseorang. Misalnya: usia, tingkat 

kedewasaan, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka, ciri-ciri 
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badan yang lain.(b) dimensi sosiologis adalah ciri-ciri kehidupan 

masayarakat. Misalnya: status sosial, pekerjaan, jabatan, tingkat 

pendidikan, peranan dalam masyarakat, kehidupan pribadi, 

pandangan hidup, agama, hobi, keturunan. (c) dimensi psikologis 

adalah dimensi ini berkaitan dengan masalah kejiwaan seseorang. 

Misalnya: ambisi, cita-cita, temperamen..  

2) Alur 

Nurgiyantoro (2007:110) mengemukakan bahwa alur 

adalah unsur fiksi yang terpenting, bahkan tidak sedikit orang yang 

menganggapnya sebagai yang terpenting diantara berbagai unsur 

fiksi lain.  

Tahapan dalam plot atau alur oleh Tasrif (dalam 

Nurgiyantoro, 2007:149-150) dapat dibagi menjadi lima tahapan. 

(a) tahap penyituasian, berisi pelukisan dalam pengenalan situasi 

latar atau tokoh-tokohnya. Berfungsi untuk melandas tumpai cerita 

yang dikisahkan pada tahap berikutnya. (b) tahap pemunculan 

konflik, merupakan tahap awal munculnya konflik, konflik itu 

sendiri akan berkembang atau dikembangkan menjadi konflik-

konflik pada tahap berikutnya. (c) tahap peningkatan konflik, tahap 

ini merupakan tahap dimana peristiwa-peristiwa dramatik yang 

menjadi inti cerita semkin mencekam dan menegangkan. (d) tahap 

klimaks, konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang 

dilalui atau ditimpulkan pada tokoh cerita menjadi intensitas 
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puncak. (e) tahap penyelesaian, konflik yang telah mencapai 

klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan. Konflik-

konflik yang lain, sub-sub konflik, atau konflik-konflik, tambahan, 

jika ada diberi jalan keluar dan cerita diakhiri.  

3) Latar  

Nurgiyantoro (2007:227-233) menyatakan bahwa ada tiga 

macam latar yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat adalah yang menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu adalah latar 

yang berhubungan dengan masalah terjadinya peristiwa-peritiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial adalah latar 

yang menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. 

b. Tema  

Stanton (2007:36) mengemukakan bahwa tema merupakan 

makna cerita yang khusus menerangkan sebagian besar unsurnya 

dengan cara yang sederhana. Tema merupakan aspek cerita yang 

sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang 

menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Sarana cerita 

Stanton (2007:47) mengemukakan bahwa sarana sastra adalah 

metode pengarang untuk memilih dan menyusun detail cerita agar 

tercapai pola-pola yang bermakna.  
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Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. 

Penelitian ini banyak diamati oleh peneliti yang ingin melihat sastra sebagai 

cermin kehidupan masyarakat. Arenanya, asumsi dasar penelitian sosiologi 

sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan 

sosial akan menjadi picu lahirnya karya sastra. Karya sastra yang berhasil 

atau sukses yaitu yang mampu merefleksikan zamannya (Endraswara, 

2003:77). 

Sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya. Penelitian sosiologi 

sastra, baik dalam bentuk penelitian ilmiah maupun aplikasi praktis, 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan 

unsurunsur karya sastra dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan 

struktur sosial yang terjadi di sekitarnya (Ratna, 2003:25). 

Swingwood (dalam Faruk, 1994:1) menyatakan sosiologi sebagai 

studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyrarakat, studi 

mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi dikatakan 

memperoleh gambaran mengenai cara-cara manusia menyesuaikan dirinya 

dengn dan ditentukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu, gambaran 

mengenai mekanisme sosiolisasi, proses belajar kultural, yang dengannya 

individu-indivdu dialokasikan pada dan menerima peranan-peranan tertentu 

dalam struktur sosial itu. 

Novel dapat dikaji dengan tinjauan sosiologi sastra. Wellek dan 

Warren (dalam Saraswati, 2003:12) mempunyai konsep sosiologi sastra yang 

lebih sederhana. Sosiologi sastra melibatkan sosiologi pengarang, sosiologi 

karya, dan sosiologi pembaca. (a) sosiologi Pengarang, meliputi profesi 

pengarang dan institusi sastra. Masalah yang berkaitan disini adalah dasar 

ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi 

pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. 

(b) sosiologi karya, maksudnya isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang 

tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah-

masalah sosial, seperti pandangan-pandangan Wellek dan Warren tentang 
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sosiologi sastra mencakup pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan di 

dalam penelitian. Pertama, pendekatan umum yang dilakukan terhadap 

hubungan sastra dan masyarakat adalah mempelajari sastra sebagai dokumen 

sosial, sebagai potret kenyataan sosial. Kedua, Wellek dan Warren 

mengungkapkan bahwa, sebagai dokumen sosial sastra dipakai untuk 

menguraikan ikhtisar sejarah sosial. Peneliti perlu menjawab secara konkret 

bagaimana hubungan potret yang muncul dari karya sastra dengan kenyataan 

sosial. Ketiga, penelusuran tipe-tipe sosial. Menurut mereka hanya seseorang 

yang memiliki pengetahuan tentang struktur sebuah masyarakat dari sumber 

lain di luar sastra yang dapat menyelidiki sejauh mana, tipe sosial tertentu dan 

perilakunya direproduksikan di dalam novel. Keempat, perlunya pendekatan 

linguistik. Latar karya sastra yang paling dekat adalah tradisi linguistik dan 

sastranya. (c) sosiologi pembaca, permasalahan pembaca dan dampak sosial 

karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, 

perubahan, dan perkembangan sosial. Karya sastra yang fenomenal dapat 

berdampak besar bagi pembaca 

Frye (dalam Al-Ma’ruf, 2007:66) mengemukakan bahwa melalui 

pembelajaran sastra yang apresiatif diharapkan dapat membentuk 

pengembangan imajinasi pada siswa. Hal tersebut sangat mungkin untuk 

dicapai sebab sastra menyediakan peluang (pemaknaan yang) tak terhingga.  

Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2007:65-66) 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; dan (3) sebagai alat untuk memberi 

stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. Dalam bahasa yang 

lebih sederhana pembelajaran sastra memiliki fungsi psikologis, ideologis, 

edukatif, moral, dan kultural. 

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 acquisition; (3) media dalam memahami 
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budaya masyarakat; (4) alat pengembangan kemampuan interpretatif; dan (5) 

sarana untuk mendidik manusia seutuhnya (educating the whole person). 

 

 

B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Sepatu 

Dahlan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan 

menganalisis, memaparkan struktur dan aspek sosial dalam bentuk 

deskripsi. Strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek 

sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara adalah 

bentuk studi kasus terpancang. Digunakannya studi kasus terpancang 

karena masalah dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sejak awal oleh 

peneliti yaitu meneliti struktur dan aspek sosial dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan tinjauan Sosiologi 

Sastra. Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan wacana yang  

berkaitan dengan struktur novel dan aspek sosial yang terdapat dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut. (a) sumber data 

primer, sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara yang diterbitkan Noura Books, tahun 

2012, setebal 392 halaman. (b) sumber data sekunder, sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah blog resmi Khrisna Pabichara 
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http://dusunkata.blogspot.com dan akun twitter Khrisna Pabichara 

@1bichara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

pustaka, simak dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data, teknik 

simak dan catat berarti penulis sebagai instrumen kunci untuk melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber data 

primer. Hasil penyimakan dicatat sebagai data (Subroto, 2002:28) 

Teknik validitas data dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi teoretis. Peneliti menggunakan teori-teori dari para pakar 

yang kemudian digunakan untuk mengkaji permasalahan yang sudah 

ditentukan. Teori strukturalisme digunakan untuk menemukan struktur 

pembangun novel Sepatu Dahlan berupa tema, penokohan, alur, dan 

latar. Teori sosiologi sastra digunakan untuk menemukan aspek sosial 

yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

metode dialektika. Metode dialektika menurut Goldmann (dalam Faruk, 

1999:20) adalah penggabungan unsur-unsur intrinsik menjadi 

keseluruhan data atau kesatuan makna yang akan dicapai dengan 

beberapa langkah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik yang ada dalam novel. 

C. Hasil dan Pembahasan 
1. Struktur novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

a. Tema 
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Tema yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara adalah tanggung jawab, dan kerja keras. Tanggung jawab 

Dahlan sebagai kapten tim voli, tanggung jawab Bapak sebagai kepala 

keluarga, dan kerja keras Dahlan yang bekerja sebagai kuli demi dua 

mimpi besarnya, yaitu sepatu dan sepeda. 

b. Fakta cerita 

1) Penokohan 

Tokoh yang dianalisis dalam novel Sepatu Dahlan yaitu 

Dahlan, Bapak Dahlan, Ibu Dahlan, Zain, Mbak Atun, Mbak 

Sofwati, Ustaz Hamim, Uztad Ilham, Kadir, Imran, Aisya, Arif, 

Maryati, Rizki, Driham, Fadli, Suparto, dan Adam. Penokohan 

dalam novel Sepatu Dahlan dikaji berdasarkan sifat dan perannya, 

berdasarkan aspeknya, dan perwatakannya. Berikut akan 

dipaparkan salah satu tokoh dalam novel Sepatu Dahlan. 

 (Dahlan) 
Dahlan merupakan tokoh utama sekaligus tokoh protagonis. 

Secara fisiologis, Dahlan dilukiskan sebagai laki-laki yang 

mempunyai kondisi fisik yang tidak tampan, biasa-biasa saja, kulit 

sawo matang, pendek. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Selain itu, aku merasa tidak tampan-tampan amat. 
Biasa-biasa saja, wajah ndeso yang gampang ditemukan 
di Pasar Takeran atau pasar Madiun. Kulit sawo matang, 
bukan kulit putih bersih seperti yang disukai perawan-
perawan desa di kampungku.” (hlm. 99-100) 

Secara psikologis Dahlan dilukiskan dengan anak yang 

tidak mudah putus asa, bekerja keras untuk meraih mimpinya 

besarnya, yaitu sepatu dan sepeda. Ia pernah berhari-hari bekerja 

sebagai kuli. Berharap dari upahnya itu bisa untuk membeli sepatu 

dan sepeda. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Aku pernah nguli nandur berhari hari, berharap dari 
upahnya aku bisa membeli sepasang sepatu. Namun, 
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ketika upah itu diterima, ada barang lain yang mesti 
ditebus dan itu jauh lebih mendesak dibanding sepatu, 
seperti beras, tepung singkong, cabai, gula, atau minyak 
tanah. Aku ikut nguli nyeset dan berharap dari upahnya 
aku bisa punya sepeda, tetapi ada saja yang terjadi 
sehingga upah itu tak pernah dipakai membeli sepeda. 
Dan, membayangkan sepeda pertama yang kumiliki 
bukanlah kudapatkan dari upah-upah nguli itu, 
melainkan karena keteledoranku memakai sepeda orang 
lain ketika aku belum mahir mengendalikannya.” (hlm. 
338) 

Dahlan adalah anak yang rajin. Ia suka membantu ibunya disaat 

mengerjakan batik. Setiap membantu ibu sering ia mendapat upah 

senyum dengan sepasang lesung di pipi ibu. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut. 

 “Aku sering membantu ibu, terutama sewaktu nganji 
atau ngemplong. Kadang, mencarikan kayu soga yang 
kerap dipakai oleh ibu sebagai bahan pewarna. Setiap 
membantu ibu, aku selalu menerima upah senyum 
dengan sepasang lesung di pipi ibu. Seperti siang ini, 
sebelum aku menghantarkan kain-kain mori kepada 
teman-teman ibu.” (hlm. 46) 

Karakter tokoh Dahlan digambarkan sebagai tokoh bulat atau 

kompleks. artinya tokoh yang memiliki lebih dari satu sifat dominan. 

Secara tidak langsung penulis menggambarkan watak negatif tokoh 

Dahlan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu 

yang diinginkannya. Terlihat jelas ketika Dahlan sedang mencuri tebu, 

dan mengambil uang tabungan milik Bapak. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut  

“Setelah bertemu batang yang tepat, aku pegang 
pertengahan batang sambil menebaskan parang. Lalu 
pelan-pelan, sangat pelan, batang tebu itu kuturunkan.” 
(hlm.  86) 

“Maka, kucongkel dengan pintu lemari, melepas 
engselnya dan segera menemukan kotak duit Bapak. 
Dengan jantung yang berdegup kencang, kotak itu 
kuambil dan kutaruh di atas lantai tanah. Mudah saja 
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membuka korak duit itu karena bapak tidak 
menguncinya” (hlm.  256) 

2) Alur (plot) 

Alur yang digunakan dalam novel Sepatu Dahlan adalah sorot 

balik atau  flash back. Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan alur 

sebagai berikut. 

a) Tahap penyituasian 

Tahap penyituasian digambarkan oleh pengarang 

dengan suasana kampung Kebon Dalem, kampung dimana 

Dahlan dilahirkan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut 

“Kebon Dalem. Itulah kampung kelahiranku. Sebuah 
kampung kecil dengan enam buah rumah, atau sebut saja 
gubuk, yang letaknya saling berjauhan. Jika berjalan 
seratus atau dua ratus langkah ke arah timur, Sungai 
Kanal segera terlihat. Di sepnjang sungai itu banyak 
pepohonan yang besar-besar, seperti trembesi, angsana, 
jawi, dan jati.” (hlm. 13) 

b) Tahap pemunculan konflik 

Tahap pemunculan konflik dalam novel Sepatu 

dahlan digambarkan ketika Petandingan final bola voli antara 

Pesantren Takeran melawan SMP Magetan yang mewajibkan 

semua pemain memakai sepatu. Kabar itu pun membuat 

Dahlan bersikeras untuk mempunyai sepatu. Dahlan 

membuka tabungan Bapak secara diam-diam dan mengambil 

uang itu untuk membeli sepatu. Hal ini terlihat dalam kutipan 

berikut. 

“Aku mengambil uang itu dengan melotot dan dada yang 
berdentam-dentam. Jari-jemariku gemetaran tatkala 
menghitung jumlah uang kertas itu, semuanya Rp 7.500. 
Jumlah yang sangat sedikit untuk menebus sepatu seperti 
kepunyaan Imran. Aku menggeleng lemah, dan 
meletakkan kembali uang itu ke tempat semula, tapi 
pikiran lain melintas sekelebat. Tak perlu sepatu mahal 
atau baru, sepatu bekas pun bolehlah. Yang penting bisa 
dipakai. Maafkan Dahlan, Pak.” (hlm. 258) 
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c) Tahap peningkatan konflik 

Tahap peningkatan konflik dalam novel Sepatu 

dahlan bermula dari kemenangan final bola voli. Dahlan 

dipercaya untuk menjadi pelatih bola voli. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut. 

“Tadi pagi Ustaz Jabbar datang ke rumahku. Katanya, 
kamu diminta melatih tim bola voli anak-anak pegawai 
pabrik gula. 

“Gorang Gareng?” 
Arif mengangguk, “Iya. Tiga kali seminggu.” 

Aku memekik. Tapi, merasa ada sesuatu yang janggal. 
Melatih tim voli bukan pekerjaan mudah, dan belum 
tentu sanggup dilakukan remaja seusiaku.” (hlm. 287) 
 

d) Tahap klimaks 

Tahap klimaks dalam novel Sepatu Dahlan terdapat pada D1 

halaman 1-9 dan D2 halaman 364-367. 

D1 diceritakan ketika Dahlan akan menjalani operasi liver di 

rumah sakit. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Senin, 6 Agustus 2007, pukul 09.00. perutku 
dibersihkan. Hanya butuh sekitar lima menit, seperempat 
liter cairan bening dimasukkan ke dalam perutku 
bereaksi amat hebat, seluruh isi perut terasa ikut jebrol. 
Setengah jam kemudian, cairan bening itu dimasukkan 
lagi ketubuhku, dan segala yang ada di dalam perut 
seolah memaksa segera dikeluarkan lagi.  Meskipun tak 
ada apa-apa selain cairan bening itu sendiri.” (hlm. 1) 

D2 diceritakan ketika Dahlan terbangun dari tidur panjangya. 

Setelah operasi liver itu berjalan dengan baik,  Dahlan 

terbangun dari tidur panjangnya. Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut. 

“Selasa, 7 Agustus 2007, pukul 11.00. aku tergeragap, 
terbangun dari tidur panjang, pulas dengan berlapis-lapis 
mimpi. Suara-suara seperti berseliweran di telinga, 
semacam berada di tengah-tengah pasar dan suara-suara 
itu berlomba menguasai gendang telinga. Begitu samar, 
begitu lamat. Dada terasa sesak, seakan kekurangan 
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udara. Aku coba menarik napas sebanyak-banyaknya 
untuk menarik rongga dada dengan udara, tapi aku tak 
mampu melakukan apa-apa, selain gamang dan putus 
asa. “(hlm. 364) 

e) Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian dalam novel Sepatu Dahlan 

diceritakan ketika Dahlan benar-benar sudah siuman dari 

operasi liver. Dahlan menyadari bahwa dirinya masih diberi 

kesempatan hidup dan mengucapkan syukur alhamdulillah. 

Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Rabu, 8 Agustus 2007, pukul 08.00. Puji Tuhan, aku 
benar-benar masih hidup. Alhamdulillah. Bagi seseorang 
yang baru melewati “18 jam kematian”, kesadaran 
adalah anugerah tak tepermanai. Perut terasa sangat 
sakit, sakit sekali. dua buang slang “ditanam” di dalam 
perutku, masing-masing lewat pinggang kanan dan kiri. 
Satu buah slang “ditanam” di kandung kemih melalui 
lubang kemaluan. Dari sanalah, barangkali, nyeri, dan 
perih ini bermula.” (hlm. 367) 

3) Latar (setting) 

Latar yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan ada tiga, 

yaitu (a) latar tempat, latar tempat dalam novel Sepatu Dahlan 

antara lain, Kebon Dalem, rumah Dahlan, Pesantren Sabilil  

Muttaqien, Sumur tua Cigrok, ladang tebu, langgar atau mushola, 

Sungai Kanal, Lapangan di dekat kantor Camat, dan Pasar 

Madiun. (b) latar waktu, latar waktu dalam novel Sepatu Dahlan 

sekitar tahun 1962 sampai dengan tahun 2007, antara lain malam 

hari, pagi hari, siang hari, sore hari, Januari 1964 dan Desember 

1964, 6 Agustus 2007, 7 Agustus 2007, 8 Agustus 2007. (c) latar 

social, latar sosial yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan 

antara lain latar sosial masyarakat miskin, dan latar sosial hidup 

bertradisi. 

2. Aspek Sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 
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Aspek adalah segi pandang. Sosial adalah segala sesuatu yang 

mengenai masyarakat. Jadi, aspek sosial adalah suatu pandangan yang 

mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial dalam 

masyarakat. 

Syani (2002:188-189) menjelaskan adanya masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat, antara lain:  (a) kriminalitas, (b) 

kemiskinan, dan (c) Lingkungan hidup yaitu: lingkungan fisik,  

lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. 

Hasil analisis terhadap aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Krisna Pabichara ditemukan tiga permasalahan yaitu, kriminalitas, 

kemiskinan, dan lingkungan hidup.  

a. Kriminalitas 

Tindak kriminal yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan 

adalah pencurian biasa. Tindak kriminal yang pertama digambarkan 

ketika Dahlan sedang mencuri tebu milik perkebunan untuk 

mengganjal perut yang lapar. Kemiskinan. Tindak kriminal yang 

kedua digambarkan ketika Dahlan mencuri tabungan milik Bapak. 

Tabungan Bapak adalah jalan paling pintas untuk mewujudkan 

keinginan untuk membeli sepatu. 

b. Kemiskinan 

Kemiskinan kultural digambarkan lewat sepatu. Bagi 

penduduk Magetan yang hidup dalam garis kemiskinan, sepatu 

dikaitkan dengan harga diri, status, atau harkat seseorang di mata 

orang lain. 

Kemiskinan struktural digambarkan oleh pengarang tentang 

masyarakat Kebon Dalem yang mayoritas bekerja sebagai buruh. Ada 

yang bekerja di sawah, di perkebunan tebu, dan membatik. Meskipun 

mereka hidup miskin, anak-anak Kebon Dalem tetap sekolah, karena 

kemiskinan bukan halangan untuk menuntut ilmu.  

c. Lingkungan hidup 

1) Lingkungan fisik 
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Lingkungan fisik digambarkan pengarang lewat keadaan 

tanah di Kebon Dalem yang subur dan gembur. Tanah yang 

gembur dan subur itu bukan milik penduduk kebon Dalem, 

melainkan milik negara 

2) Lingkungan biologis 

Lingkungan biologis digambarkan pengarang lewat 

keadaan alam di Kebon Dalem. Tanaman padi, palawija, pisang, 

tebu, ketela, dan umbi-umbian tumbuh dengan baik. Selain itu, 

lingkungan biologis juga digambarkan pengarang lewat hewan 

ternak peliharaan Dahlan. 

3) Lingkungan sosial 

a) Tanggung jawab 

Tanggung jawab digambarkan pengarang lewat tokoh 

Bapak yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. 

Sebagai kepala keluarga Bapak bekerja demi mencukupi 

kebutuhan keluarganya. Tanggung jawab juga digambarkan 

tokoh Dahlan sebagai pelatih tim bola voli yang bertindak 

tegas ketika mengeluarkan Fauzan dari tim yang dilatihnya. 

b) Rasa kepedulian 

Rasa kepedulian digambarkan pengarang lewat tokoh 

Mandor Komar ketika mencarikan dokar untuk Ibu Dahlan 

yang sedang sakit. Rasa kepedulian juga digambarkan lewat 

tokoh Dahlan yang sangat memperhatikan keadaan adiknya. 

Rasa kepedulian juga digambarkan pengarang lewat tokoh 

Maryati dan Dewi. Ia bersama temanya menggalang dana 

untuk membelikan sepatu kepada tim voli di sekolahnya 

c) Kerja keras 

Kerja keras digambarkan pengarang lewat tokoh Ibu 

Dahlan yang bekerja sebagai pembatik, hasil upahnya ia 

kumpulkan untuk membelikan pakaian baru dan peralatan 

sekolah anaknya. Kerja keras juga digambarkan lewat tokoh 
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Dahlan ketika bekerja sebagai kuli, dan sebagai pelatih bola 

voli untuk mwncapai kedua mimpinya, yaitu sepatu dan 

sepeda. 

d) Kasih sayang dalam keluarga 

Kasih sayang orang tua kepada anaknya digambarkan 

tokoh Ibu Dahlan ketika membangunkan Dahlan tidur dan 

membawakan sepiring nasi untuknya. Kasih sayang anak 

kepada orang tua digambarkan oleh Dahlan ketika membantu 

Ibunya mengantarkan kain mori untuk ibu-ibu pembatik. Kasih 

sayang seorang Bapak kepada anaknya digambarkan ketika 

Bapak memberikan uang tabungannya sebesar Rp 12.000 

kepada Dahlan untuk membeli sepatu. 

3. Implementasi aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

sebagai bahan ajar sastra di SMA 

Menurut Sayuti (dalam Al-Ma’ruf, 2007:66) pembelajaran sastra 

yang apresiatif niscaya akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi 

proses pendidikan secara komprehensif. Dalam bahasa positivisme 

terdapat korelasi positif antara pembelajaran sastra dengan pembelajaran 

bidang studi lain. Untuk dapat mencapai korelasi positif tersebut paling 

tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, pembelajaran sastra 

harus dilakukan secara kreatif. Cara-cara tradisional yang lebih bersifat 

verbalistik dan inner ideas sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 

cara inovatif yang lebih dinamis, kritis, dan kreatif. Kedua, bahan-bahan 

(karya sastra) yang diberikan kepada siswa hendaknya merupakan 

karyakarya yang diprediksikan dapat membuat mereka lebih kritis, lebih 

peka terhadap nilai-nilai dan beragam situasi kehidupan. 

Ada lima kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau 

menyediakan bahan ajar sastra di sekolah, antara lain: (1) Latar Belakang 

Budaya Siswa, (2) Aspek Psikologis, (3) Aspek Kebahasaan, (4) Nilai 

Karya Sastra, dan (5) Keragaman Karya Sastra (Al-Ma’ruf dalam 
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http://aliimronalmakruf.blogspot.jp/2011/04/pemilihan-bahan-ajar-sastra-

untuk-smta.html diakses tanggal 23 Februari 2014).  

Merujuk kriteria di atas, maka hasil analisis aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Implementasi 

tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada peserta didik agar dalam 

dirinya tumbuh rasa solidaritas, dan partisipasi dalam menjaga atau 

melestarikan lingkungan. Rasa solidaritas bisa dikembangkan dengan 

mempelajari aspek lingkungan sosial yang terkandung dalam novel Sepatu 

Dahlan. Partisipasi bisa dikembangkan dengan mempelajari aspek 

lingkungan biologis yang terkandung dalam novel Sepatu Dahlan. Unsur 

instrinsik dan ekstrinsik dalam kompentensi dasar terdapat dalam struktur 

yang membangun novel. Selain itu, diharapkan dapat menyadarkan 

paradigma peserta didik mengenai tugas dan kewajibannya sebagai 

makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan memiliki kepribadian yang luhur. 

Materi pembelajaran sastra Indonesia tentang aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, dapat diterapkan dalam 

pelajaran bahasa indonesia di SMA  kelas XI semester I (ganjil) dengan 

standar kompetensi (7) Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan dan kompetensi dasar (7.2) Menganalisis unsur-unsur intrinsik  

dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan yang ditekankan pada semester I 

(ganjil). 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Struktur yang membangun novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara 
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a. Tema dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara adalah 

tanggung jawab, dan kerja keras.  

b. Fakta cerita 

1) Penokohan, tokoh yang dianalisis dalam novel Sepatu Dahlan yaitu 

Dahlan, Bapak Dahlan, Ibu Dahlan, Zain, Mbak Atun, Mbak 

Sofwati, Ustaz Hamim, Uztad Ilham, Kadir, Imran, Aisya, Arif, 

Maryati, Rizki, Driham, Fadli, Suparto, dan Adam. 

2) Alur (plot), alur yang digunakan dalam novel Sepatu Dahlan adalah 

sorot balik atau  flash back.  

3) Latar (setting), latar yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan ada 

tiga, yaitu (a) latar tempat (b) latar waktu (c) latar sosial. 

2. Hasil penelitian aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara. 

a. Kriminalitas, Dahlan mencuri tebu untuk mengganjal perut yang lapar 

dan mencuri tabungan milik Bapak untuk membeli sepatu. 

b. Kemiskinan, meliputi Kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. 

c. Lingkungan hidup 

1) Lingkungan fisik, meliputi: keadaan tanah di Kebon Dalem yang 

subur dan gembur. 

2) Lingkungan biologis, meliputi : tanaman padi, palawija, pisang, tebu, 

ketela, dan umbi-umbian tumbuh dengan baik di Kebon Dalem. 

3) Lingkungan sosial, meliputi: tanggung jawab, rasa kepedulian, kerja 

keras, dan kasih sayang dalam keluarga. 

3. Implementasi aspek sosial dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

sebagai bahan ajar sastra di SMA 

Menurut Sayuti (dalam Al-Ma’ruf, 2007:66) pembelajaran sastra 

yang apresiatif niscaya akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi 

proses pendidikan secara komprehensif. Dalam bahasa positivisme 

terdapat korelasi positif antara pembelajaran sastra dengan pembelajaran 

bidang studi lain. Untuk dapat mencapai korelasi positif tersebut paling 

tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, pembelajaran sastra 
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harus dilakukan secara kreatif. Cara-cara tradisional yang lebih bersifat 

verbalistik dan inner ideas sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 

cara inovatif yang lebih dinamis, kritis, dan kreatif. Kedua, bahan-bahan 

(karya sastra) yang diberikan kepada siswa hendaknya merupakan 

karyakarya yang diprediksikan dapat membuat mereka lebih kritis, lebih 

peka terhadap nilai-nilai dan beragam situasi kehidupan. 

Ada lima kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau 

menyediakan bahan ajar sastra di sekolah, antara lain: (1) Latar Belakang 

Budaya Siswa, (2) Aspek Psikologis, (3) Aspek Kebahasaan, (4) Nilai 

Karya Sastra, dan (5) Keragaman Karya Sastra (Al-Ma’ruf dalam 

http://aliimronalmakruf.blogspot.jp/2011/04/pemilihan-bahan-ajar-sastra-

untuk-smta.html diakses tanggal 23 Februari 2014).  

Merujuk kriteria di atas, maka hasil analisis aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Implementasi 

tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada peserta didik agar dalam 

dirinya tumbuh rasa solidaritas, dan partisipasi dalam menjaga atau 

melestarikan lingkungan. Rasa solidaritas bisa dikembangkan dengan 

mempelajari aspek lingkungan sosial yang terkandung dalam novel Sepatu 

Dahlan. Partisipasi bisa dikembangkan dengan mempelajari aspek 

lingkungan biologis yang terkandung dalam novel Sepatu Dahlan. Unsur 

instrinsik dan ekstrinsik dalam kompentensi dasar terdapat dalam struktur 

yang membangun novel. Selain itu, diharapkan dapat menyadarkan 

paradigma peserta didik mengenai tugas dan kewajibannya sebagai 

makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan memiliki kepribadian yang luhur. 

Materi pembelajaran sastra Indonesia tentang aspek sosial dalam 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara, dapat diterapkan dalam 

pelajaran bahasa indonesia di SMA  kelas XI semester I (ganjil) dengan 

standar kompetensi (7) Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan dan kompetensi dasar (7.2) Menganalisis 
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unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan yang 

ditekankan pada semester I (ganjil). 
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