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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan sebuah hasil pemikiran seorang pengarang untuk 

menyampaikan pesan. Setiap karya sastra pasti mengandung ideologi pengarang. 

Keadaan masyarakat pada umumnya bisa tercermin dalam karya sastra, baik situasi 

maupun kondisi serta permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai 

bentuk karya sastra baik itu puisi, cerpen, novel sampai drama sering kali digunakan 

oleh beberapa pengarang sebagai senjata perlawanan terhadap situasi yang terjadi 

dalam suatu masa. Masing-masing penulis tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-

beda dalam setiap karya sastra yang dihasilkannya. Kritik sosial juga menjadi salah 

satu tema yang digagas oleh pengarang dalam menyampaikan pikirannya. Kritik sosial 

yang disampaikan pengarang diharapkan dapat mempertajam pemikiran kritis 

masyarakat pembaca. 

Salah satu genre karya sastra yang mengangkat masalah-masalah sosial adalah 

naskah drama. Naskah drama juga merupakan cerminan dari fenomena struktur 

masyarakat (Weber dalam Faruk (2010: 33)). Pesan dan isi dalam naskah drama 

cenderung lebih kongkret dan lugas dibandingkan dengan genre sastra lainnya. 

Persoalan-persoalan yang terdapat dalam naskah drama disampaikan secara lebih 

lugas tanpa pemaparan yang panjang. Cerita dalam naskah drama dituangkan dalam 

bentuk dialog antartokoh sebagai penanda peristiwa. Salah satu karya sastra yang 

mengangkat masalah sosial adalah naskah monolog Marsinah Menggugat karya Ratna 

Sarumpaet. Naskah tersebut mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi di 
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masyarakat.Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian 

penulis mengangkatnya dalam naskah drama. 

Ratna Sarumpaet adalah salah satu seniman yang mempunyai rasa simpati dan 

empati yang begitu besar terhadap kemanusiaan. Ia mempunyai kelompok pekerja 

teater bernama “Satu Merah Panggung” melalui kelompok tersebut ia mencoba untuk 

mengungkap kejadian-kejadian yang dianggap tidak manusiawi. Salah satu karyanya, 

yaitu naskah monolog Marsinah Menggugat (1997) mendapatkan hambatandari 

pihak-pihak yang tidak menyukai karya tersebut dipublikasikan. Berbagai intimidasi 

bahkan penjara pernah dialami oleh Ratna Sarumpaet (Wikipedia/Ratna_Sarumpaet, 

2015).Ratna Sarumpaet merefleksikan kegelisahannya terhadap persoalan yang 

menimpa Marsinah. Marsinah adalah buruh pabrik di Sidoarjo yang mendapatkan 

perlakuan tidak manusiawi. Melalui naskah monolog tersebut Ratna Sarumpaet 

mengajak masyarakat pada umunya untuk mengetahui fenomema atau kejadian pada 

saat itu. Melalui naskah monolog ini pula Ratna Sarumpaet mencoba menyampaikan 

kritikan terhadap persoalan hak asasi manusia. Berikut ini adalah salah satu kutipan 

kritik terhadap persoalan hak asasi manusia dalam naskah Marsinah Menggugat. 

“Di dunia seperti itulah aku dibungkam. Tidak cukup hanya dengan gertakan, 

dengan penganiyaan dan pemerkosaann yang dengan membabi buta telah 

mereka lakukan. Untuk yakin mulutku tidak lagi akan terbuka, mereka 

mencabut nyawaku sekaligus”. (MM, 1997: 6) 

 

Dari kutipan di atas, kritikan yang disampaikan pengarang terhadap persoalan hak 

asasi manusia. Marsinah dalam naskah ini menjadi sosok tunggal yang kemudian 

bercerita tentang kehidupan sewaktu sampai ajal menjemputnya. Marsinah 

menyampaikan kritik terhadap persoalan hak asasi manusia yang telah direnggut 

darinya, yaitu hak untuk hidup. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa hak asasi 

manusia di negara ini dapat diambil secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak 
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bertanggung jawab. Ratna Sarumpaet memiliki keberanian dalam mengungkap 

kejadian yang oleh sebagian orang dianggap membahayakan keamanan jika kejadian 

tersebut diungkap.  

Naskah monolog Marsinah Menggugat bercerita tentang perjuangan seorang 

buruh untuk mendapatkan kehidupan yang layak sekaligus di dalamnya memuat kritik 

sosial. Masalah-masalah yang diangkat dalam naskah ini yaitu, tentang persoalan 

pemerintahan, hak asasi manusia, ekonomi, dan kekuasaan. Permasalahan tersebut 

diungkapkan Ratna Sarumpaet bukan tanpa alasan. Hal ini didasari oleh adanya 

tindakan pada masa itu yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil seperti 

Marsinah. Pelanggaran HAM terjadi dibeberapa daerah, korupsi serta ketidakadilan 

hukum menyebabkan ketimpangan sosial yang cenderung merugikan masyarakat. 

Peristiwa yang diabadikan dalam naskah drama ini mampu mempengaruhi pembaca 

dan mengundang rasa simpati serta empati dari masyarakat. Hal ini terbukti adanya 

beberapa kegiatan yang berhubungan dengan tokoh buruh Marsinah serta kegiatan 

yang menyangkut tentang HAM oleh beberapa kelompok aktivis dan mahasiswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, di dalam naskah monolog Marsinah 

Menggugat terdapat persoalan kritik sosial. Persoalan tersebut muncul karena dalam 

naskah monolog Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet terdapat fenomena 

sosial yang berkaitan dengan kritik sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, 

naskah tersebut merupakan kisah nyata yang diangkat dalam bentuk naskah drama 

(monolog). Kritik sosial disampaikan melalui banyak cara dengan harapan masyarakat 

mengetahui persoalan yang sedang terjadi serta mampu memberikan perhatian kepada 

persoalan tersebut. Melalui penelitian ini, pembaca akan mengetahui apa saja kritik 

sosial yang ada dalam naskah monolog Marsinah Menggugat dan diharapkan mampu 

mendatangkan perbaikan untuk kehidupan bersama serta mempertajam pemikiran 
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mengenai persoalan-persoalan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

pada bab berikutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah apa saja kritik sosial yang terdapat dalam naskah monolog Marsinah 

Menggugat karya Ratna Sarumpaet ? 

 

C. Tujuan Peneltian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan untuk penelitian ini 

adalah mendeskripsikan Kritik sosial yang terdapat dalam naskah monolog Marsinah 

Menggugat karya Ratna Sarumpaet. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian mengenai Kritik Sosial Dalam Naskah Monolog 

Marsinah Menggugat Karya Ratna Sarumpaet adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi penelitian dibidang sastra 

khususnya penelitian mengenai kritik sosial. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi apresiasi sastra 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kalangan akademisi 

atau masyarakat mengenai kritik sosial dalam naskah monolog Marsinah 

Menggugat. 
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b. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai relasi 

permasalahan sosial yang terjadi dalam naskah monolog Marsinah Menggugat 

dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
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