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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan hasil perpaduan estetis antara keadaan 

lingkungan pengarang dan psikologi isi hatinya, yang diiringi dengan daya 

kreativitas yang tinggi. Fenomena-fenomena yang pengarang rasakan sebagai 

bagian dari suatu masyarakat, menimbulkan suatu hasrat untuk melakukan 

aksi, pendapat, bahkan kritik, baik kaitannya masalah masyarakat, 

pemerintahan, politik, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Bentuk 

luapan emosi pengarang dapat dicurahkan melalui karya sastra yang 

diciptakan, dan tidak hanya sebatas menghasilkan karya, melainkan karya 

sastra itu dapat memiliki fungsi yang berarti di tengah-tengah lingkungan 

masyarakat.  

Karya sastra memiliki kaitan yang erat dengan nilai seni, walaupun 

nilai seni tidaklah mutlak ada pada sebuah karya sastra. Sastra dan seni 

menjalin keterpaduan untuk membentuk suatu nilai atau fungsi yang berguna 

bagi masyarakat. Semi (1998:12) menyatakan bahwa karya seni berfungsi 

sosial membudayakan manusia, tetapi setiap karya seni itu tidak sama besar 

nilai fungsi sosialnya. Diantara karya seni yang banyak itu, karya sastralah 

yang mempunyai fungsi sosial yang lebih besar, karena dengan menggunakan 

medium bahasa dia dapat lebih banyak dan lebih leluasa mengungkapkan atau 

mengekspresikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi penyempurnaan kehidupan 



2 

 

manusia. Sungguhpun demikian, fungsi sosial itu tidak punya makna kalau 

karya sastra tersebut diciptakan tanpa suatu dukungan kreativitas yang tinggi 

yang dapat menangkap nilai-nilai terbaik yang dijadikan sebagai tema pokok 

karyanya. Disamping itu, kepada sastrawan dituntut pula kreativitas dalam 

memilih cara terbaik untuk menyampaikannya.  

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pengarang untuk 

menyampaikan kritiknya atau perasaannya adalah dengan drama, mengingat 

drama merupakan salah satugenre dari karya sastra. Menurut Dewojati 

(2012:16) seperti fiksi drama bertutur tentang cerita seperti puisi, drama 

memainkan kata-kata dengan imajinasi. Namun, drama memiliki kekhasan 

tersendiri jika dibandingkan dengan genre yang lain misalnya novel, cerpen, 

dan puisi. Diterbitkannya novel atau cerita prosa lainnya bertujuan agar dapat 

dinikmati oleh pembacanya, pembaca yang menikmati karya-karya tertulis 

tersebut adalah pembaca yang individual. Lain halnya dengan drama, drama 

diciptakan untuk dipentaskan dan dinikmati secara bersama-sama.  

Drama dapat dinikmati dari berbagai sisi, baik saat dibaca dalam 

bentuk teks maupun dinikmati dalam bentuk pertunjukkan. Sehingga drama 

dapat dikatakan sebagai karya sastra yang multidimensional. Teks drama 

yang dikatakan multidimensional, berarti baik nilai atau fungsi tidak bisa 

ditinggalkan. Drama-drama Indonesia cenderung banyak menyoroti masalah 

politik, moral, ekonomi, rumah tangga, pendidikan dan sebagainya. Masalah-

masalah itu tadi ketika dikaji ternyata mencakup hubungan manusia dan 

sosial, mengingat salah satu hakikat manusia adalah makhluk sosial. Maka 
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dari itu, timbul suatu penilaian dengan adanya kritik sosial yang tersaji dalam 

amanat suatu karya sastra.  

Kritik sosial, disebut demikian karena drama didominasi oleh aspek 

amanat yang berisi imbauan agar pembaca tidak melakukan hal-hal yang 

buruk yang digambarkan dalam karya, atau pembaca dianjurkan meniru hal-

hal yang baik (Sitanggang, dkk., 1997:58). Wibowo (2013:112-113) berusaha 

melengkapi dan menjelaskan bahwa, pembaca yang hanya selalu disodori 

berbagai fatwa, nasehat, pepatah, dan petitih sosial, tidak ubahnya membaca 

sebuah liputan mengenai kejadian demonstrasi atau unjuk rasa yang vulgar. 

Bisa terjadi mis-communication dan mis-perseption antara persepsi dan visi 

penulisnya dengan masyarakat pembacanya. Pada akhirnya, harus ada 

keseimbangan antara sastra sebagai kritik sosial, serta sastra sebagai 

pemenuhan dahaga batiniah masyarakat pembacanya.  

Salah satu pengarang yang dalam naskah dramanya kerap mengusung 

kritik sosial adalah Putu Wijaya. Ia adalah seorang sastrawan, penyair, aktor, 

esais, cerpenis, sekaligus sutradara yang sampai saat ini masih produktif. 

Karya dramanya kerap mengusung protes sosial, dengan gaya penulisan yang 

khas. Menurut Abdullah (dalam Dewojati, 2010:137) drama-drama Putu 

Wijaya pada umumnya menunjukkan kecenderungan berupa penggunaan 

gaya pengungkapan yang disebut stream of consciousness atau yang oleh 

Edouard Dujardin dinamakan dengan istilah le monologue interieur. Wellek 

dan Warren (dalam Dewojati, 2010:137) menyatakan bahwa istilah tersebut 

menunjukkan pada pengertian tentang teknik penulisan yang 
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memperkenalkan kehidupan tokohnya secara langsung pada pembaca tanpa 

komentar dan penjelasan sedikitpun dari pengarangnya. Dengan gaya 

penulisan semacam itu, Putu Wijaya benar-benar menghadirkan fakta yang 

akan menjadi konflik ketika dibaca oleh pembacanya. Berdasarkan hal itu, 

maka karya-karyanya sangat menarik untuk dikaji. 

Salah satu karyanya yang kental dengan nilai kritik sosial, serta 

dengan penulisannya yang khas adalah monologSurat Kepada Setan. 

Monolog tersebut mengisahkan realita sosial Indonesia yang tepat berusia 60 

tahun. Tokoh digambarkan sebagai orang yang sudah lanjut usia dan miskin. 

Tokoh tersebut (yang tidak bernama) melakukan monolog dengan dirinya 

sendiri, sekaligus memerankan beberapa tokoh seperti bupati, wali kota, dan 

calon TKW. Pada mulanya, tokoh menampilkan kesenjangan realita perayaan 

kemerdekaan Indonesia yang ke 60 tahun, tepat seperti usianya. Tokoh yang 

miskin dan tua renta itu kelaparan mencari sesuap nasi. Ia mendatangi 

beberapa kepala pemerintahan untuk mengadukan nasibnya, tapi yang ada 

justru para pejabat itu membuka kedok kebobrokan negeri ini. Melihat 

kenyataan itu yang menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak 

memiliki harga diri, timbullah hasrat untuk bersekongkol dengan setan, 

dengan mengirim suatu surat perdamaian (yang sebenarnya taktik) karena 

setanlah yang dianggap penyebab semua kejadian ini. Uniknya, dalam akhir 

monolog ini sang tokoh ternyata adalah setannya.  

Putu Wijaya akan membangunkan konflik pada tiap individu yang 

membaca atau menyaksikan pertunjukan monolog Surat Kepada Setan, 
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bahwasannya kemiskinan, kelaparan, peningkatan TKW (Tenaga Kerja 

Wanita), pelacuran, korupsi, para wakil rakyat yang tidak memperdulikan 

rakyatnya, dan berbagai permasalahan lainnya merupakan hal-hal yang 

dialami oleh bangsa Indonesia. Konflik semacam itu yang sesungguhnya 

sedang dihadapi bangsa Indonesia, baik saat monolog itu lahir pada tanggal 

17 Agustus 2005, bahkan sampai pada tahun 2014 ini.  

Lahirnya monolog tersebut tidak lantas permasalahan yang dikritisi 

mereda atau bahkan selesai. Pengarang sebagai pencipta karya sastra tersebut 

bukan saja berperan sebagai si tukang cerita, akan tetapi pengarangpun 

merupakan bagian dari masyarakat yang turut merasakan kesenjangan-

kesenjangan yang ada. Pengarang dan masyarakat (pembaca/penonton) dapat 

dikatakan senasib sepenanggungan. Maka dari itu, monolog Surat Kepada 

Setan lahir untuk mengkritisi hal-hal tersebut agar ada tindakan dari 

masyarakat, pemerintah, dan juga pengarang sendiri. Chairul Harun (dalam 

Wibowo, 2013:113) menegaskan, paling tidak masyarakat (pembaca) 

kemungkinan besar terangsang untuk melakukan penyadaran tentang pelbagai 

problem tersebut pasca membaca karya sastra, atau kemungkinan problem 

tersebut tidak dirasakan lagi kehadirannya dalam kehidupan, karena 

masyarakat terhibur dengan sastra.   

Drama monolog Surat Kepada Setan yang mengisyaratkan berbagai 

kritik sosial oleh Putu Wijaya, sangat tepat apabila monolog tersebut dikaji 

dengan menggunakan telaah sosiologi sastra. Bentuk-bentuk kritik yang ada 

dalam monolog tersebut sangat bersentuhan dengan nilai-nilai sosial. 
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Saraswati (2003:4) menjelaskan bahwa, pendekatan sosiologi sastra yang 

paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang besar terhadap 

aspek dokumenter sastra, landasannya adalah gagasan bahwa karya sastra 

merupakan cermin zamannya. Pandangan ini beranggapan bahwa sastra 

merupakan cerminan langsung dari pelbagai segi struktur sosial, hubungan 

kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lain.  

Kajian terhadap karya sastra, termasuk drama dapat dimanfaatkan 

dalam dunia pendidikan, mengingat sastra turut membantu dalam laju 

berkembangnya anak dalam pendidikan. Salah satunya dijadikan sebagai 

pilihan bahan ajar di suatu jenjang pendidikan. Al-Ma’ruf (2013:1-2) 

menegaskan bahwa, selain pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan, salah satu pelajaran yang mengajarkan moral atau budi 

pekerti guna mendukung pencerahan batin adalah sastra. Menyaksikan 

pementasan drama/teater atau membaca sastra berarti mengenal berbagai 

karakter yang sebagian besar merupakan refleksi dari realitas kehidupan. 

Ketika membaca karya sastra,tidak hanya terhibur tetapi juga menangkap 

nilai-nilai moral yang dapat memperhalus budi pekerti dan mendukung 

terbentuknya watak dan kepribadian yang dilandasi oleh iman dan takwa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka rincian dasar dari penelitian ini 

berupa latar sosio-historis pengarang, struktur naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan, bentuk-bentuk kritik sosial yang ada di dalam drama monolog 

Surat Kepada Setan dengan menggunakan telaah sosiologi sastra, dan 

implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Hal ini dikarenakan 
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belum ada kajian-kajian sebelumnya yang fokus pada kritik sosial dalam 

drama monolog tersebut dengan menggunakan telaah sosiologi sastra serta 

implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi sebaik-baiknya dan 

pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut. 

1. Latar sosio-historis Putu Wijaya pengarang naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan. 

2. Struktur naskah drama monolog Surat Kepada Setan  karya Putu Wijaya. 

3. Bentuk kritik sosial dalam naskah drama monolog Surat Kepada Setan 

karya Putu Wijaya dengan telaah sosiologi sastra. 

4. Implementasi kritik sosial naskah drama monolog Surat Kepada Setan 

sebagai bahan ajar sastra di SMA.  

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

terdapat empat rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana latar sosio-historis Putu Wijaya pengarang naskah drama 

monolog Surat Kepada Setan? 
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2. Bagaimanakah struktur naskah drama monolog Surat Kepada Setan karya 

Putu Wijaya? 

3. Bagaimanakah bentuk kritik sosial dalam naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan karya Putu Wijaya dengan telaah sosiologi sastra? 

4. Bagaimana implementasi kritik sosial naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan karya Putu Wijaya sebagai bahan ajar sastra di SMA?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat empat tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan latar sosio-historis Putu Wijaya pengarang naskah drama 

monolog Surat Kepada Setan. 

2. Mendeskripsikan struktur naskah drama monolog Surat Kepada Setan 

karya Putu Wijaya. 

3. Memaparkan bentuk kritik sosial dalam naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan karya Putu Wijaya dengan telaah sosiologi sastra. 

4. Memaparkan hasil implementasi kritik sosial naskah drama monolog Surat 

Kepada Setan karya Putu Wijaya sebagai bahan ajar sastra di SMA.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan baik, diharapkan memberikan 

manfaat yang optimal dan baik pula bagi siapapun pembacanya. Terdapat 

beberapa manfaat teoretis dan manfaat praktis pada penelitian ini. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pandangan 

bagi pengembangan ilmu sastra, khususnya bidang sosiologi sastra. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sosiologi sastra dalam mengungkapkan kritik 

sosial yang ada di dalam naskah drama monolog Surat Kepada Setan 

karya Putu Wijaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan masukan 

bagi pihak-pihak yang akan mengkaji masalah serupa. Dapat juga 

digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya agar 

dapat mengembangkan daya kritis bagi peneliti maupun siapa saja 

yang tertarik akan kajian ini.  

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam 

penelitian humaniora dan memperkaya referensi telaah kritis 

mengenai kritik sosial pada suatu karya sastra.  

c. Memberikan referensi sebagaibahan ajar sastra di SMA khususnya 

materi drama. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian 
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dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Pada bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat landasan 

teori, yang terdiri dari tinjauan pustaka, kajian teori, kerangka berfikir, 

serta desain atau rancangan penelitian. Bab III berisi metode penelitian 

yang berupa jenis dan strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, data 

dan sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, 

dan teknik analisis data.  

Bab IV berisi pembahasan latar sosio-historis pengarang yakni 

Putu Wijaya, yang terdiri atas riwayat hidup pengarang dan latar belakang 

sosial budaya naskah drama minolog Surat Kepada Setan, hasil karya Putu 

Wijaya, serta ciri kesusasteraan pengarang. Selain itu, terdapat juga 

analisis struktural naskah drama monolog Surat Kepada Setan karya Putu 

Wijaya, bentuk kritik sosial yang ditemukan dalam naskah drama monolog 

tersebut, dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Bab V 

adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. 

  


