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ASPEK KEAGAMAAN DALAM CERPEN PENGEMIS DAN SHALAWAT 

BADAR KARYA AHMAD TOHARI KAJIAN : SOSIOLOGI SASTRA 

SEBAGAI IMPLEMENTASI BAHAN AJAR DI SMK 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan struktur pemangun cerpen “Pengemis dan 

Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari, (2) mendiskripsikan aspek keagamaan yang terdapat 

dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” Karya Ahmad Tohari, (3) memaparkan 

implementasi hasil penelitian pada pembelajaran sastra di SMK. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, 

kalimat, serta ungkapan dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahamad Tohari 

yang memiliki unsur pembangun cerita dan mengandung aspek keagamaan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Keasahaan data yang 

digunakan adalah trianggulasi teori. Hasil penelitian ini memaparkan: (1) struktur pembangun 

cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari yang meliputi tema pada cerpen ini 

adalah keagamaan, kemudian alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu alur maju, latar tempat 

pada cerpen ini berada idalam bus kemudian latar waktu cerpen ini terjadi pada siang hari, (2) 

aspek keagamaan yang terdapat pada cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahmad 

Tohari adalah yakni cara dan aplikasi ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini 

ibadah yang dimaksud adalah shalawat badar (3) hasil penelitian ini relevan pada pembelajaran 

sastra di SMK, sesuai dengan bahan ajar kelas XI semester ganjil KD 3.1 Memahami struktur 

dan kaidah teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan ulasan/revew 

film/drama baik melalui lisan maupun tulisan, KD 4.1 Menginterpretasi makna teks cerita 

pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan ulasan/revew film/drama baik secara 

lisan maupun tulisan. 

Kata kunci: cerpen, “Pengemis dan Shalawat Badar”, aspek keagamaan, pembelajaran 

Abstract 

This study aims to: (1) describes the short story structure “Pengemis dan Shalawat Badar” by 

Ahmad Tohari, (2) describes the religious aspect contained in the short story “Pengemis dan 

Shalawat Badar” by Ahmad Tohari, (3) describes the implementation of research results on 

learning literature in SMK. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data 

in this research are words, phrases, sentences, and phrases in the short story “Pengemis dan 

Shalawat Badar” by Ahmad Tohari wich has a story-building element and contains a religious 

aspect. Data collection techniques in this study using library techniques. The data used is 

triangulation theory. The results of this study describes: (1) the structure of the short story 

builder “Pengemis dan Shalawat Badar” by Ahmad Tohari which includes themes in this short 

story is religious, then the grooves used in this short story that is the forward flow, the 

background of the place in this story is in the bus then the background time of this short story 

occurs during the day, (2) religious aspect in the short story “Pengemis dan Shalawat Badar” by 

Ahmad Tohari is how to worship in everyday life, in this case the inteded worship is shalawat 
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badar (3) the results of this study are relevant to the teaching of literature in SMK, in accordance 

with the teaching materials of class XI KD 3.1 Understanding the structure and rules of short 

story text, pantun, re-story, complex explanation, and review / review of film / drama either 

through oral and written. KD 4.1 Interpret the meaning of short story text, pantun, re-story, 

complex explanation, and review / revew movie / drama both orally and in writing. 

Keywords: short stories, “Pengemis and Shalawat Badar”, religious aspect, learning 

1. PENDAHULUAN

Dalam penyampaian karya sastra bahasa digunakan sebagai medianya. Cerpen 

merupakan salah saru karya sastra yang berbentuk fiksi. Karya sastra bisa berupa puisi, novel, 

ataupun cerpen. Karya sastra mempunyai objek yakni masyarakat itu sendiri. Untuk 

menemukan ide gagasan dalam karya sastra perlu adanya pengkajian makna dalam karya 

sastra tersebut. 

Cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari bisa digunkan sebagai 

bahan ajar pada pembelajaran sastra kelas XI SMK. Cerpen ini merupakan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini. “Cerpen Pengemis dan Shalawat Badar” ini akan dikaji 

dengan sosiologi sastra, karena didalam cerpen ini mempuyai nilai sosial tentang keagamaan. 

Sosiologi sastra mampu memaparkan tentang latar belakang karya sastra yang berasal dari 

kehidupan sosial masyarakat, mialnya agama, adat, ataupun budaya. Sesuai dengan pendapat 

Sapardi (dalam Faruk 1999: 4) menemukan ada tiga pendekatan yakni konteks sosial 

pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, dan fungsi sosial sastra. 

Pendekatan struktural merupakan prioritas pertama dalam penelitian sosiologi sastra. 

Dengan pedekatan struktural ini memaparkan mengenai stuktur pembangun karya sastra itu 

sendiri, yakni unsur instrinsik dan ekstinsik cerpen. Batasan penelitian ini yakni memaparkan 

tentang unsur instrinsik yang meliputi tema, tokoh, alur, dan seting. Kemudian unsur 

ekstrinsik cerpen yaitu aspek keagamaan. 

Aspek keagamaan merupakan cara yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran agama yang 

berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau meperkuat keyakinan kepada Tuhan. 

Jadi keagamaan adalah hubungan mansia  dengan Tuhannya. Dalam cerpen pengemis dan 

shalawat badar aspek keagamaan berupa cara beribadah yang tulus dan fadilah ibadah itu 

sendiri. Hasil penelitian ini kemudian di implementasikan pada pembelajaran sastra di SMK. 
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 Implementasi cerpen Pengemis dan Shalawat Badar pada pembelajaran sastra di SMK 

diharapkan mampu menambah minat baca peseta didik kepada karya-karya sastra. Materi 

pembelajaran sastra aka disampaikan mengenai unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik karya 

sastra. Implementasi ini disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang berlaku di SMK. 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah.  

Erly Yeti melakukan penelitian yang berjudul “Religiusitas dalam Novel Sastra 

Indonesia : Studi Kasus Novel di atas Bukit Karya Kunto Wijoyo.  Pada penelitian novel 

Di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo tersebut menggunakan analisis sosiologi sastra untuk 

memaparkan aspek religiusitas yang ada di dalam novel tersebut, sama seperti analisis 

sosiologi yang digunakan untuk meneliti aspek keagamaan yang ada pada cerpen Pengemis 

dan Shalawat Badar karya Ahmad Tohari. Perbedaan dari penelitian ini yaki pada fokus 

kajiannya, yakni aspek religius dan aspek keagamaan. Karena aspek religius memaparkan 

tentang kepercayaan manusia kepada Tuhannya, sedangkan aspek keagamaan memaparkan 

bagaimana ajaran-ajaran yang digunakan manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode diskripsif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam 

hubungannya dengan konteks keberadaannya (Ratna 2009: 47). Sehingga dengan 

menggunakan metode tersebut akan menghasilkan data yang berupa kata, atau kalimat yang 

memaparkan aspek-aspek yang diteliti dari data yang diteliti. 

 Menurut Muhadjir (1990: 49) Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk 

kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Kemudian data pada penelitian ini adalah berupa 

unsur-unsur yang berupa kata, frasa, atau wacana yang menunjukan tentang unsur cerita dan 

unsur keagamaan pada cerpen Pengemis dan Shalawat Badar.  

 Menurut Siswatoro (2010: 70) sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data 

sekunnder dan sumber data primer. Sumber data primer adalah data utama, data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Pada penelitian ini cerpen Pengemis dan 

Shalawat Badar karya Ahmad Tohari menjadi sumber data primer. Menurut Siswantoro 

(2010: 71) sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langung atau lewat 

perantara, tetapi tetap bersandar pada kategori atau parameter yang menjadi rujukan. Pada 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku Kumpulan Shalawat Nabi 
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Lengkap Dengan Khasiatnya karya M. Ali Chasan Umar, Al-Ahzab : 56,  Q.S. Az Zumar: 53-

54, dan buku Islam Agama Peradaban karya Nurcholish Madjid. 

 Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik 

kepustakaan. Menurut Rohmadi (2015: 31) teknik kepustakaan adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis yang terkait dengan data yag dibutuhkan untuk 

memperoleh data yag lengkap dan akurat. Kemudian dari data yang di peroleh diuji 

keabsahaannya menggunakan teori tringanggulasi. Menurut Siswantoro (2010: 79) tindakan 

dilakukan dengan cara menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain selagi tidak 

adanya kekontrasan atau asal adanya kesesuaian antara satu dengan lainnya. Pada penelitian 

ini menggunakan terknik trianggulasi teori. Data yang diperoleh mengenai cerpen berdasarkan 

dari teori-teori yang kemudian dipaparkan pada daftar pustaka. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian cerpen Pengemis dan Shalawat Badar karya Ahmad Tohari, 

didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. 

3.1 Struktur Pembangun 

 Dalam memahami sebuah karya sastra yang dalam hal ini adalah cerpen diperlukan 

sebuah pendekatan struktural, yakni kajian yang berorientasi pada penelitian struktur 

disetiap bagian cerpen tersebut. Tujuan dari pendekatan struktural sendiri adalah 

memaparkan keterkaitan dari berbagai aspek unsur yang terdapat pada sebuah karya sastra. 

Fokus pendekatan struktural pada penelitian cerpen Pengemis dan Shalawat Badar karya 

Ahmad Tohari ini yakni memaparkan tema, tokoh, alur, dan seting. 

 

3.1.1 Tema  

 Menurut staton (dalam Nurgiyantoro 1995: 67) tema adalah makna yang dikandung 

oleh sebuah cerita. Ide pokok atau maka yang mendasari jalan cerita pendek yang berjudul 

“Pengemis dan Shalawat Badar” ini adalah tentang keagamaan. Ditandai di judul cerpen 

tersebut sudah menyebutkan kata shalawat badar. Kemudian hal lain yang mendukung tema 

keagamaan adalah, dalam cerpen ini tokoh pengemis bershalawat kepada Nabi Muhamad 

Saw, yakni dia membaca shalawat badar. Shalawat yang di bacakan oleh tokoh yang tokoh 

yang dianggap sebagai pengemis tersebut adalah sebuah ibadah kepada Allah Swt dalam 
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bentuk doa serta puji-pujian kepada-Nya dengan meyertakan Nabi Muhamad di dalamnya 

demi mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Swt.  Menurut Umar (1981: 11) 

bershalawat atas Nabi ialah mengakui kerasullannya serta memohon kepada Allah Swt 

melahirkan keutamaan dan kemuliaannya. 

 Tokoh yang membaca shalawat badar tersebut dianggap sebagai seorang pengemis 

karena tangannya yang menengadah sambil membaca shalawat badar. tangan yang 

menegadah tersebut bermasud untuk berdoa dan memohon kepada Allah Swt, bukan untuk 

mengemis. Dalam cerpen ini tokoh yang dianggap sebagai pengemis tersebut sama sekali 

tidak meminta uang atau harta kepada orang lain. Tokoh tersebut hanya membaca shalawat 

badar, dan todak berbicara kepada orang lain jika tidak diajak berbicara.  

Kemudian hal lain yang mampu mendukung tema keagamaan dalam cerpen ini adalah 

ketika diakhir cerita, yakni tokoh pengemis yang selamat dari kecelakaan.  

Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula kudengar 

guntur meledak dengan suara dahsyat. Kemudian kulihat mayat-mayat beterbangan dan 

jatuh di sekelilingku. Mayat-mayat itu terluka dan beberapa di antaranya kelihatan sangat 

mengerikan. Karena merasa takut aku pun lari. Namun sebuah batu tersandung dan aku jatuh 

ke tanah. Mulut terasa asin dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Terasa ada cairan 

mengalir dari lubang hidungku. Ketika kuraba, cairan itu pun merah. Ya Tuhan. Tiba-tiba 

aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku terjaga dan di depanku ada malapetaka. Bus 

yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah dan bentuknya sudah tak keruan. Di 

dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringseknya. Dalam keadaan panik aku 

mencoba bangkit bergerak ke jalan raya. Namun rasa sakit memaksaku duduk kembali. 

Kulihat banyak kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-samar 

kulihat seorang lelaki kusut keluar dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. 

Lelaki itu dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Cirebon. (Pengemis dan Shalawat 

Badar Paragraf 15). 

 

 Dari kutipan cerpen diatas tokoh pengemis bisa selamat dan tidak mendapatkan luka 

sedikitpun yang ada ditubuhnya, dan dapat diambil pelajaran tentang kekuasaan Allah Swt. 

Bagi hamba-Nya yang bertaqwa dan tulus dalam beribadah serta berdoa akan mendapatkan 

cinta dan kasih sayang-Nya. Kemudian sebaliknya jika hambanya yang tidak bertaqwa dan 

tidak memohon kepada-Nya maka keselamatan dari Allah Swt akan sulit dia dapatkan ketika 

hidup didunia. 
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 Berdasarkan tingkatanyan cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” ini menduduki pada 

posisi tingkatan kelima. Menurut Burhan Nurgiyantoro (1995:82) masalah yang menonjol 

pada tema tingkat kelima adalah masalah hubugan manusia dengan Sang Pencipta, masalah 

religiusitas, atau berbagai masalah yang bersifat filosofis lainnya seperti pandangan hidup, 

visi, dan keyakinan. 

3.1.2 Tokoh 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 1995: 165) Tokoh cerita adalah orang-orang 

yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kalitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan alam ucapan 

dan apa yang dilakukan oleh tindakan. Nugiyantoro (1995: 176) mengkategorikan tokoh 

menjadi beberapa jenis penanaman yakni, misalnya sebagai tokoh utama-protagonis-

berkembang-tipikal. Berdasarkan kategori penokohan menurut Nurgiantoro, penokohan 

dalam cerpen Pengemis dan Shalawat Badar karya Ahmad Tohari adalah sebagai beikut. 

1) Tokoh utama dan tokoh tambahan 

 Tokoh utama dalam cerpen ini diperankan oleh tokoh aku. Karena Tokoh aku selalu 

mendominasi jalannya cerita, karena ia selalu ada didalam masing-masing alur cerita, mulai 

dari awal hingga akhir cerita. Tokoh aku adalah tokoh yang menceritakan bagian-bagian, 

tokoh, serta keadaan cerita tersebut. 

 Tokoh tambahan utama dalam cerpen Pengemis dan Shalawat Badar diperankan oleh 

tokoh pengemis. Kemudian tokoh kondektur dan sopir berperan sebagai tokoh tambahan 

biasa. Ketiga tokoh tersebut berperan dalam membantu munyajikan masing-masing unsur 

cerita. 

2) Tokoh protagonis-antagonis 

 Kemudian jika dilihat dari fungsinya tokoh pengemis menduduki tokoh protagonis. 

Menurut Nurgiyantoro (1995: 178) tokoh protagonis adalah tokoh yang menampilkan 

sesuatu yang sesuai dengan pandangan kita, harpan-harapan kita, pembaca. Karena tokoh 

pengemis dan tokoh aku selalu berjalan bagus dan tidak menimbulkan konflik didalam 

cerita. 

 Menurut Nurgiyantoro (1995: 178) tokoh penyebab terjadinya konflik disebut sebagai 

tokoh antagonis. Pada cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” ini tokoh antagonis 

diperankan oleh sopir. Tokoh ini adalah tokoh yang menciptakan konflik dalam cerita. Pada 



7 
 

akhir cerita tokoh sopir menyebabkan konflik yang semakin memuncak, yakni ia 

mengendari bus dengan ugal-ugalan sampai bus yang dikendarainya mengalami kecelakaan. 

Jadi selain berperan sebagai tokoh tambahan, kedua tokoh ini juga berperan sebagai tokoh 

antagonis. 

3)  Tokoh sederhana dan tokoh bulat. 

 Kemudian berdasarkan perwatakannya tokoh kondektur selain menduduki peran tokoh 

tambahan, juga  menduduki posisi sebagai tokoh sederhanya. Dalam cerpen “Pengemis dan 

Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari ini dia hanya memiliki sikap yang pemarah. Tokoh 

kondektur bis menjadi tokoh sederhana, dimana sifat ataupun watak kondektur bis yang 

tidak memberikan efek kejutan bagi pembaca. 

 Menurut Nurgiyantoro (1995: 183) tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan 

diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya. Ia 

dapat saja memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan,  namun ia pun dapat pula 

menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin seperti 

bertentangan dan sulit diduga. Tokoh pengemis menjadi pemeran tokoh bulat kompleks 

yang ditandai dengan pemaparan kepribadian dan jati dirinya melalui tokoh utama. Setelah 

itu pengemis juga mengalami hal hal yang tidak diduga, contohnya ketika dia selamat dari 

kecelakaan yang telah menimpanya, bahkan pengemis itu tidak mendapatkan luka 

sedikitpun sehingga dia kembali berjalan seperti biasa. Hal lain yang menujukan bahwa 

tokoh pengemis termasuk tokoh bulat adalah ketia ia dianggap sebagai pengemis, namun 

disisi lain dia sama sekali tidak meminta-minta uang atau sumbangan kepada orang lain 

seperti pengemis pada umumnya. Didalam cerita tersebut pengemis hanya membanca 

shalawat badar, dan jika tidak diajak berbicara, dia tidak melakukan percakapan dengan 

orang lain. Jadi tokoh tersebut hanya mempunyai tujuan kepada Allah Swt dalam bacaan 

shalawat badar yang dia ucapkan.   

  

3.1.3 Alur 

 Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro 1995: 113) plot adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan dengan sebab akibat, peristiwa yang 

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. 
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 Alur dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” ini adalah maju. Alur yag 

digunakan dalam cerpen ini adlah alur maju. Berikut adalah skema alur yang digunakan 

dalam cerpen Pengemis dan Shalawat Badar karya Ahmad Tohari 

   A   B  C  D  E 

Keterangan : 

1) Tahap penyituasian, tahap penyituasian pada cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” 

karya Ahmad Tohari ini dimulai dengan masuknya bus yang ditumpangi oleh tokoh aku 

ke terminal cirebon. 

2) Tahap pemunculan konflik, tahap ini yakni ketika mulainya terjadi kericuhan didalam 

bis, namun sopir bis yang tiak peduli dengan keadaan tersebut. 

3) Tahap peningkatan konflik, tahap ini ditandai dengan semakin seriusnya permasalahan 

dari tahap sebelumnya. 

4) Tahap klimaks, terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan oleh kegilaan sopir dalam 

mengendarai bis tersebut. 

5) Tahap penyelesaian, bangkitnya pengemis dan sadarnya tokoh aku ketika setelah terjadi 

kecelakaan yang menewaskan banyak orang. 

3.1.4 Seting 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 1995: 216) latar atau setting disebut juga 

sebagai landas tumpu, mrnyaran pada tempat, hubungan waktu, lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar pada sebuah karya fiksi juga mampu 

menggambarkan keadaan strategis wilayah tertentu, kebudayaan, dan lain-lain.  

 Menurut Nurgiyantoro (1995: 227) unsur latar dibedakan menjadi tiga unsur pokok, 

yaitu tempat, waktu, dan sosial. Unsur latar yang terdapat dalam cerpen Pengemis dan 

Shalawat Badar karya Ahmad Tohari ini adalah sebagai berikut. 

 Latar tempat pada cerpen ini berada di dalam bis dari Terminal Cirebon menuju 

Jakarta. Kemudian pada akhir cerita latar tempat berada di jalan Tol tempat terjadinya 

kecelakaan bis tersebut. Untuk latar waktu pada cerpen Pengemis dan Shalawat Badar ini 

terjadi di siang hari. Cerpen “Pengemis dan Shalawat badar” karya Ahmad Tohari memiliki 

latar sosial yang dibawakan oleh tokoh pengemis. Tokoh pengemis tersebut berasal dari 

Cirebon, dimana kebiasaan masyarakat Cirebon yang melakukan shalawat. Karena pada 

perkembangannya Kota Cirebon ini dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga nuansa Islam 

yang terdapat di kota tersebut begitu kental. 
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3.2 Aspek Keagamaan 

 Menurut Nurgiyantoro (1995: 328) agama lebih menunjukan pada kelembagaan 

kebaktian pada Tuhan dengan hukum-hukum resmi. Jadi dalam hal ini aspek-aspek 

keagamaan sendiri bisa dikatakan sebagai ajaran-ajaran yang mengarah kepada ketaqwaan 

manusia sebagai hamba kepada Allah Swt, ketaqwaan tersebut juga semestinya harus sesuai 

dengan tuntunan ajaran syariat agama Islam. Ketaqwaan dalam cerpen ini digambarkan 

dengan bacaan shalawat badar yang dibacakan oleh tokoh pengemis. Bacaan shalawat 

tersebut merupakan salah satu cara beribadah seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah 

tersebut telah diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhamad Saw. Tokoh pengemis tersebut 

beribadah dengan dasar Tauhid ikhlas, yakni menurut Hasbi (1986: 35) kita tiada kehendaki, 

selain Allah Swt. Kemudian dengan hati yang tulus dan niat yang tepat maka kasih sayang 

Tuhan akan turun dengan manfaat ibadah itu sendri. Ibadah yang dimaksud adalah shalawat 

badar, yakni. 

3.2.1 Keselamatan, menghilangkan semua kesusahan, kesempitan dan segala yang 

menyakitkan 

 Keselamatan adalah tujuan utama dari setiap perjuangan manusia dalam menjalani 

hidup. Demi meraih tujuan tersebut membutuhkan rasa yang dan perbuatan yang sangat 

berhati-hati yang juga diimbangi dengan doa dan permohonan kepada Sang Pencipta. 

Didalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” ini pengemis selalu berhati-hati, salain itu 

dia selalu mengingat Tuhannya dengan membaca shalawat badar, demi mengimbangi sikap 

hati-hatinya. Tokoh pengemis diatas sebenarnya bukanlah orang yang bisa dipandang sebagai 

pengemis, namun seharusnya dipandang sebagai orang yang shaleh dan bertaqwa. 

Selanjutnya keselamatan pengemis itu kembali disampaikan dalam cerpen ini adalah ketika 

pengemis selamat dari kecelakaan bis yang ditumpanginya.  

3.2.2 Untuk menangkis orang-orang yang berbuat kerusuhan 

 Pengemis didalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” ini menjadi korban dari sifat 

zalim tokoh kondektur dan tokoh sopir. Dengan kata-kata kasarnya kondektur memaki-maki 

tokoh pengemis ketika memasuki bis yang hendak menuju Jakarta. Namun dari sikap zalim 

kondektur tersebut kepada pengemis, tokoh pengemis tersebut menanggapinya dengan hati 

yang lembut dan sabar serta  tidak menunjukan rasa marah sama sekali. Dari tanggapannya 
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tersebut pengemis selamat dari sikap zalim kondektur kepadanya. Kemudian tokoh sopir juga 

bersikap yang tidak baik atau zalim kepada semua penumpangnya, yakni ketika dia 

mengendarai busnya sehingga terjadi kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Namun 

pengemis itu bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Dalam menghadapi setiap sikap buruk 

orang lain kepanya tokoh pengemis tersebut selalu menunjukannya dengan hati yang sabar 

dan lapang dada, karena dalam hati pengemis tersebut selalu ada cinta untuk setiap mahluk 

Allah Swt, mekipun dia sedang mendapat sikap yang tidak menyenangkan sekalipun. Dari 

rasa cinta antar sesama tersebut, pengemis mampu  menyikapi dengan baik orang-orang yang 

bersikap buruk atau zalim kepadanya, sehingga dia mampu selamat dan baik-baik saja. Rasa 

cinta dan kasih sayang antar sesama tersebut dia miliki ketika  pengemis itu sendiri 

mendapatkan kasih sayang dari Allah Swt dan pengemis itu selalu merasakan serta mampu 

mengingatnya, kemudian menerapkannya dengan baik dikehidupannya antar sesama umat 

manusia. Hal tersebut terbukti ketika rasa aman, iklhas, sabar, dan tulus yang pengemis itu 

rasakan. Dia selalu merasa aman, tidak memiliki sedikitpun kesusahan  dan seterusnya 

meskipun dia hanya dipandang sebagai seorang pengemis sekalipun. Karena kebanyakan 

manusia hanya memandang apa yang dipakai oleh orang lain, kebanyakan manusia tidak tahu 

isi hati yang sebenarnya dirasakan seperti yang terjadi pada tokoh pengemis tersebut. 

3.2.3 Memperoleh ampunan Allah Swt  

 Dari sifat pengemis tersebut yakni tentang ketulusannya, sabar, tabah, dan ikhlas dia 

selalu mendapatkan kasih sayang Allah Swt yang besar. Dari kasih sayang tersebut pengemis 

berkali-kali diselamatkan dan dijauhkan dari azab didunia. Sesuai dengan firman Allah Swt 

dalam QS. Az Zumar: 53-54 tentang pengampunan Allah Swt: 

نُوَب َجمِ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِ  َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ َّللاَّ ُ َُُو ْم ََل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ ا إِنَُّ ًا عي

ِحعيُم ) َذاُب ثُمَّ ََل تُْنَصُروَن )35اْلَغفُوُر الرَّ ًَ (35( َوأَنعِيبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَُُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتعِيَُكُم اْل :  

Artinya : “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt 

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya 

sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az 

Zumar: 53-54). 
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 Dari cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” tersebut, tokoh pengemis secara tidak 

tersirat selalu menyerahkan semuanya tentang apa yang dilakukan dan dialaminya kepada 

Allah Swt, demi mendapatkan kasih sayang dan pengampunan dari Allah Swt. 

 

3.2.4 Dihindarkan dari marabahaya dan bencana 

Pada akhir cerita tokoh pengemis tersebut terselamatkan dari kecelakaan yang menimpa 

bus yang ditumpanginya. Bahkan tokoh pengemis tersebut sama sekali tidak mendapatkan 

luka sedikitpun dari kecelakaan tersebut. Sehingga dia mampu berjalan kembali dengan baik 

dan menuju ke Cirebon. Dari selamatnya pengemis tersebut terbukti bahwa kekuasaan Allah 

Swt tentang keselamatan hamba yang bertaqwa kepada-Nya. Kerena dengan amalah sholawt 

badar tersebut tokoh pengemis menjalankan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kemudian dari 

hal itu tokoh pengemis mendapatkan manfaat dari apa yang dia telah lakukan. 

3.3 Implementasi Hasil Penelitian 

 Pembelajaaran Bahasa Indonesia di sekolah memliki peran yang penting dalam segala 

bidang. Karena melalui pelajaran ini peserta didik dituntut untuk menguasai kemampuan 

reseptif dan produktif. Dalam pembelajaran bahasa indonesia sendiri memiliki dua unsur 

utama yakni pembelajaran bahasa dan sastra, serta masing-masing unsur tersebut saling 

berkaitan dalam mencapai tujuan utama pembelajaran bahasa indonesia. Tujuan 

pembelajaran sastra adalah menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

bebahasa (BNSP dalam Main, 2014: 13). Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka 

dibutuhkkan sebuah bahan ajar yang tepat dengan kompetensi yang telah ditentukan di 

dalam kurikulum. 

 Dengan pembelajaran sastra menggunakan cerpen diharapkan mampu menambah 

minat baca peserta didik. Selain itu siswa juga diharapkan mampu menemukan aspek-aspek 

keagamaan yang ada didalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badhar” karya Ahmad 

Tohari. Dalam pembelajaran bahasa indonesia peserta didik mampu mempelajari 

pengetahuan lain, dalam hal ini adalah tentang agama. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik maka bahan ajar harus sesuai dengan kriteria. Menurut Rahmanto (2005: 27-33) 
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ada tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika ingin memilih bahan pengajaran 

sastra, yaitu: bahasa, psikologi, latar belakang budaya. Materi yang akan disampaikan dalam 

bentuk bahan ajar dan berdasarkan dari KD 3.1 dan 4.1 ini adalah tentang struktur teks cerita 

pendek dalam cerpen Pengemis dan Shalawat badar. Struktur teks cerpen tersebut meliputi 

unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. 

4. Penutup 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut. Pertama analisis 

struktural cerpen yang meneliti tema, tokoh, alur, dan setting pada cerita pendek. Kedua, 

analisis terhadap aspek keagamaan yang terdapat didalam cerpen “Pengemis dan Shalawat 

Badar” karya Ahmad Tohari yakni manfaat dalam shalawat badar yang meliputi keselamatan, 

menghilangkan semua kesusahan, kesempitan dan segala yang menyakitkan, Untuk 

menangkis orang-orang yang berbuat kerusuhan, Memperoleh ampunan Allah Swt, dan 

Dihindarkan dari marabahaya dan bencana. Ketiga, yakni implementasi cerpen jika cerpen 

digunaan sebagai bahan ajar dan disesuaikan dengan Kompetensi Dasar kelas XI SMK yakni, 

KD 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan ulasan/revew film/drama baik melalui lisan maupun tulisan. KD 4.1 

Menginterpretasi makna teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan 

ulasan/revew film/drama baik secara lisan maupun tulisan. 
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