
 

 

6 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian mengenai 

kritik sosial yang hampir serupa namun kebanyakan menganalisis lirik lagu, novel, 

kumpulan cerpen, dan kumpulan puisi sedangkan naskah (drama) monolog jarang 

ditemukan. Nampaknya penelitian mengenai naskah drama pada khususnya masih 

belum banyak dilakukan. Namun, peneliti mememukan beberapa penelitian yang 

berkaitan atau relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan terhadap naskah 

monolog Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet.  Penelitian tersebut sebagai 

berikut: 

 

1. Penelitian dengan judul “Problem-Problem Sosial dalam Monolog Marsinah 

Menggugat karya Ratna Sarumpaet oleh Silvester Kurniawan 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Silvester Kurniawan mahasiswa Fakultas 

Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret (2015) dengan judul “Problem-

Problem Sosial dalam Monolog Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet 

(Tinjauan Sosiologi Sastra)” menggunaan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah naskah monolog Marsinah 

Menggugat karya Ratna Sarumpaet. Hal yang membedakan dengan penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Silvester Kurniawan adalah objek penelitian. Objek penelitian 

pada penelitian tersebut problem-problem sosial yang terjadi pada monolog Marsinah 
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Menggugat karya Ratna Sarumpaet.  Penelitian tersebut juga menyinggung persoalan 

kritik sosial, namun pada penelitian tersebut juga terdapat perbedaan pada aspek yang 

diteliti. Struktur analisis penelitian tersebut terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian 

tersebut diawali dengan membahas problem sosial yang terdapat dalam naskah 

monolog Marsinah Menggugat yang dilanjutkan membahas kritik sosial. Sedangkan 

pada penelitian ini hanya berfokus pada persoalan kritik sosial pada naskah monolog 

Marsinah Menggugat yang dilanjutkan dengan merelasikannya dengan realita yang 

terjadi di masyarakat. 

 

2. Penelitian dengan judul “Perlawanan terhadap Tindak Kapitalisme dalam 

Naskah Marsinah Menggugat (Tinjauan Strukturalisme Genetik) oleh Sari 

Dewi Puspita” 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi Puspita (2016) mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret berjudul “Perlawanan terhadap TindakKapitalisme dalam 

Naskah Marsinah Menggugat (Tinjauan Strukturalisme Genetik”. Penelitian tersebut 

membahas mengenai pola struktur teks yang membangun naskah Marsinah 

Menggugat (1997), dan relasi antara struktur teks dengan struktur sosial pada era Orde 

Baru dan pandangan dunia pengarang yang terdapat dalam naskah tersebut. Dalam 

penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui pandangan dunia pengarang 

Ratna Sarumpaet melalui naskah Marsinah Menggugat. Dari beberapa penelitian di 

atas, pada penelitian yang pertama membahas mengenai problem-problem sosial yang 

terjadi dalam naskah Marsinah Menggugat. Pada penelitian kedua membahas 

mengenai tindak perlawanan terhadap praktik kapitalisme. Pada penelitian ini akan 

membahas mengenai kritik sosial dalam naskah monolog (drama) dan nantinya akan 

dihubungkan dengan realitas yang ada di masyarakat. Dengan penjelasan tersebut, 
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maka penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan peneltian yang peneliti lain 

lakukan dan penelitian ini bisa menjadi pelengkap studi mengenai kritik sosial. 

 

F. Sosiologi Sastra 

Sosiologi mempunyai dua akar kata: socius (dari bahasa latin) yang berarti 

“teman” dan logos (dari bahasa yunani) yang berarti “ilmu tentang”. Secara harfiah 

sosiologi bisa didefinisikan sebagai “studi tentang dasar-dasar keanggotaan sosial 

(masyarakat)”. Secara lebih teknis, sosiologi adalah analisis mengenai struktur 

hubungan yang terbentuk melalui interaksi sosial (Abercrombie dalam Kurniawan 

2012: 4). Sementara itu, arti kata sastra berasal dari kata sas (Sansekerta) berarti 

mengarahkan, mengajar, memberi pentunjuk dan isntruksi. Akhiran tra berarti alat, 

sarana. Sastra berarti sekumpulan alat untuk mengarahkan, memberi petunjuk yang  

berorientasi kepada pengajaran kebaikan. Sastra merupakan hasil karya yang 

diciptakan dan merupakan pencerminan suatu kejadian dalam masyarakat dan saling 

berhubungan.  

Ratna (2004: 339-340)  mengungkapkan bahwa sosiologi sastra adalah 

analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Karya sastra dapat dianalisis 

dengan menggunakan tiga model, yaitu 

(1) Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya 

sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang 

pernah terjadi. Pada umumnya disebut aspek ekstrinsik. Model hubungan 

yang terjadi disebut refleksi. (2) Menemukan hubungan antarstruktur, bukan 

aspek-aspek tertentu, dengan model hubungan yang bersifat dialektika. (3) 

Menganallisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi terntentu, 

dilakukan oleh disiplin tertentu.  

 

Sosiologi sastra mempunyai fungsi seperti menyelediki kejadian yang menyangkut 

persoalan kehidupan seperti persoalan kultural, fakta sejarah, sosial (ekonomi, politik, 
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hukum), persoalan kemanusiaan, serta persoalan-persoalan ketuhanan (Escarpit dalam 

Anwar, 2012: 240).   

Gejala-gejala yang timbul dalam suatu karya sastra akan dianalisis  

menggunakan pendekatan sosiologi sastra, sebab muncul hubungan-hubungan 

manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan religiusitas. Dunia dalam 

karya sastra merupakan tiruan terhadap dunia kenyataan yang sebenarnya juga 

merupakan tiruan terhadap dunia ide (Plato dalam Faruk 2010: 47). Dengan demikian, 

sastra tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat karena dari masyarakatlah sastra itu 

muncul. Pengarang sastra menggunakan persoalan-persoalan dimasyarakat sebagai ide 

penciptaan karya sastra. Hal ini tidak terlepas dari hal bahwa pengarang merupakan 

anggota masyarakat yang merekam persoalan-persoalan ke dalam karya sastra. 

Penelitian ini lebih mengkaji mengenai permasalahan sosial yang melingkupinya.  

Hal-hal seperti kekuasaan, pemerintah, ekonomi dan HAM akan dikaji 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan akan menghubungkannya dengan 

realita yang terjadi di masyarakat. Dari sejumlah pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu dalam bidang sastra yang 

memfokuskan pada masyarakat sebagaiobjek penelitiannya. Sosiologi sastra sangat 

dekat dengan masyarakat karena pada dasarnya karya sastra berangkat dari realita 

yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Kemudian dari masyarakat itu pula sastra 

muncul karena penulis dan pembaca merupakan anggota masyarakat itu sendiri. 

 

G. Kritik Sosial dalam Karya Sastra 

Kritik berasal dari bahasa Yunani Kuno krites untuk menyebutkan hakim. 

Kata benda krites itu berasal dari kata kerja krinein  yang berarti menghakimi. Kata 
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kreinein merupakan pangkal dari kata benda kreiterion yang berarti dasar 

penghakiman. Kemudian timbul kata kritikos yang diartikan sebagai hakim karya 

sastra (Suyitno, 2009: 1). Istilah kritik dalam artinya yang tajam ialah penghakiman 

yang dilakukan oleh seorang kritikus. Kritikus adalah seorang ahli yang memiliki 

kepandaian khusus untuk membedah karya sastra, memeriksa kebaikan-kebaikan serta 

cacat-cacatnya, dan memberikan pendapatnya (Hudson dalam Suyitno, 2009: 

4).Sebuah karya sastra akan mendapatkan penghakiman baik atau buruk kualitas dari 

karya sastra tersebut. Penghakiman atau penilaian ini akan disertai komentar-komentar 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Karya sastra diciptakan oleh pengarang dengan menyisipkan misi dalam 

setiap karyanya. Salah satu misi yang disampaikan oleh pengarang lewat karya sastra 

adalah penyampaian pesan-pesan. Seorang pengarang akan melihat kejadian-kejadian 

di masyarakat dan memberikan tanggapan atas permasalahan yang terjadi. Hal 

tersebut akan menjadi bahan kritik sosial di masyarakat melalui karya sastra. Kritik 

sosial dalam karya sastra diolah berdasarkan fenomena-fenomena yang kerap menjadi 

perbincangan di masyarakat. Semi (1989: 56) mengungkapkan bahwa kesusastraan itu 

pada dasarnya bukan saja mempunyai fungsi dalam masyarakat, tetapi cerminan dan 

menyatakan segi-segi yang kadang kurang jelas di masyarakat.Sebagaimana juga 

dengan karya seni yang lain, sastra mempunyai fungsi sosial dan fungsi estetika. 

Fungsi sosial dan fungsi estetika diolah oleh pengarang (sastrawan) dalam penciptaan 

sebuah karya sastra. Perpaduan fungsi-fungsi tersebut beralasan karena dalam karya 

sastra memerlukan unsur keindahan agar pembaca bisa lebih menikmatinya.  

Dalam masyarakat juga berkembang tentang kritik sosial yang memberikan 

penilaian baik buruknya tindakan dalam masyarakat.Yana (2012: 3) menyatakan 
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bahwa ide-ide penulis itu dapat berupa kritik sosial, politik, budaya dan pertahanan 

keamanan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada  di sekitar tempat 

tinggalnya. Upaya menuangkan ide atau gagasan melalui karya sastra dapat dikatakan 

sebagai upaya kreatif seorang penulis untuk mengajak masyarakat pembaca 

mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan. 

Kemudian Raymond Williams dalam Susanto (2012: 185) mengembangkan bentuk-

bentuk kritik sosial yang bersifat radikal terhadap berbagai bidang seperti kekuasaan, 

politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.  

 

1. Kritik Sosial terhadap Persoalan Pemerintah 

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas mengatur 

organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah 

seringkali menjadi personifikasi sebuah negara (Rosyada dkk, 2005: 47). Sedangkan 

Handoyo (2009:119) menyatakanpemerintah merupakan suatu susunan ketatanegaraan 

yang mempunyai peran penting untuk pengelolaan suatu negara. Dalam arti luas, 

pemerintah adalah segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan 

oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi 

sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah 

adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan 

eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Dalam hal ini dilakukan oleh presiden atau pun perdana menteri sampai 

dengan level atau tingkat birokrasi yang paling rendah. Pemerintah mempunyai 

kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan di kawasan tertentu. Pemerintah 

juga menjadi sebuah kontrol jalannya sebuah sistem yang ada di masyarakat. 
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Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah akan menentukan nasib sebuah negara 

kedepannya selama pemerintahan tersebut terpilih. Maka dari itu setiap kebijakan 

yang diambil seharusnya mengarah pada kepentingan bersama bukan atas nama 

kelompok atau golongan (Rosyada dkk, 2005: 47). 

Kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah akan mendapatkan 

pengawasan dari masyarakat. Melalui karya sastra pula, pengarang akan 

menyampaikan sebuah ide atau gagasan mengenai perlawanan terhadap kebijakan-

kebijakan yang dirasa merugikan. Persoalan-persoalan yang terjadi akan 

ditransformasikan ke dalam sebuah karya dan diolah sedemikian rupa sehingga pesan-

pesan sosial dapat tersampaikan dengan jelas dan lugas.Sebagai sebuah alat 

perlawanan, karya sastra mempunyai peran penting dalam usaha menyampaikan ide 

seorang pengarang dan mengangkat persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal 

ini, sastra sebagai kritik pemerintah diwujudkan dalam bentuk respon-respon 

penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. 

 

2. Kritik Sosial terhadap Persoalan Ekonomi 

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku 

manusia dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia (Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012: 14). Kemampuan manusia 

untuk mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia (tenaga) sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Semakin pandai sebuah 

pemerintahan mengolah SDA dan SDM akan semakin besar pula kesejahteraan yang 

didapatkan. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi sumber daya 

alam yang melimpah harus diimbangi dengan sumber daya manusia yangmemadai 

pula. Jika hal ini tidak terjadi, maka akan terjadi tidak stabilnya perekonomian.  
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Ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial berkepentingan dengan manusia 

dan bagaimana cara yang paling baik untuk menyediakan sarana materialguna 

membantu mereka mewujudkan potensi manusiawinya secara penuh. Hal ini berarti 

kebutuhan-kebutuhan seperti papan, sandang, panganharus bisa terpenuhi melalui cara 

yang baik dengan menggunakan akal dan usaha yang maksimal (Todaro, 1995: 19). Di 

Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah sudah seharusnya rakyatnya 

makmur. Namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud. Pemerintah belum 

mampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan baik yang 

menyebabkan kemiskinan. Kesenjangan masalah ekonomi antar kelas sosial atas, 

menengah, dan bawah juga terjadi. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas yang 

harus diusahakan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah kepada rakyat kecil sangat 

diharuskan guna mewujudkan kemakmuran Indonesia. Pada akhirnya masyarakat 

kalangan bawah menjadi sorotan mengenai hal kesejahteraan. Hal-hal seperti adanya 

undang-undang sistem kerja kontrak, mahalnya harga-harga bahan pokok, kemiskinan, 

sempitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya membuat rakyat kecil susah untuk 

mendapatkan kesejahteraan. 

 

3. Kritik Sosial terhadap Persoalan Kekuasaan 

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku 

pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai 

dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan (Mahyudin, 2009: 218). Hal ini 

bisa diartikan bahwa kekuasaan dimiliki oleh anggota masyarakat yang mempunyai 

sesuatu hal yang lebih dominan (taraf ekonomi tinggi) di lingkungan masyarakat. 

Aspek yang paling dekat jika dikaitkan dengan kekuasaan adalah hukum. Seringkali 
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seseorang yang memiliki taraf ekonomi tinggi mendapatkan perlakuan yang istimewa 

dalam hal hukum.Kesadaran mengenai keadilan hukum belum sepenuhnya terjadi.Hal 

ini dibuktikan dengan hukum di Indonesia yang masih bisa dihitung dengan uang. 

 

4. Kritik Sosial terhadap Persoalan HAM 

Rosyada (2005: 200) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang 

melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu 

anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, 

masyarakat atau negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar  yang melekat dan 

dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.Hak asasi manusia 

menjadi penting dan dijaga sebagai keharusan. Manusia memiliki hak mulai dari 

dalam kandungan dan hak asasi manusia tersebut tidak boleh dirampas karena ada 

perlindungan hukumnya. Winarno(2006: 87-88)  mengungkapkan hal yang serupa 

bahwahak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi,  dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. 

Hakekat hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi 

menusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu, keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 

umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur 

pemerintah baik sipil maupun militer), dan negara. Masyarakat sebagai pelaku sosial 

masih mendapatkan atau pun melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu 

pelanggaran HAM di Indonesia masih terus terjadi dan tidak mendapatkan kejelasan 
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atau hasil yang memuaskan untuk para korban kejahatan HAM tersebut. Sementara 

dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 

berbunyi  

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,  hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum dan tidak untuk dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, pasal 28G ayat (2) UUD 

1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 

memperoleh suaka politik dari negara lain”  

 

Oleh sebab itu, penghilangan paksa, pembunuhan merupakan pelanggaran HAM yang 

wajib diproses secara hukum karena tercantum dalam undang-undang negara 

Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang 

dimiliki oleh setiap individu sejak berada dalam kandungan. Hal ini disebabkan 

karena sejak dalam kandungan individu tersebut sudah hidup. Hak asasi manusia 

harus dijunjung tinggi dan dijaga. Hak asasi manusia memiliki payung hukum yang 

melindungi apabila hak asasi manusia dirampas. Setiap elemen yang ada di negara ini 

harus melindungi HAM. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial dalam karya 

sastra merupakan usaha yang dilakukan untuk memberikan penilaian baik buruknya 

suatu sistem sosial dalam karya sastra.Peristiwa di masyarakat akan dimunculkan oleh 

seorang pengarang sebagai bentuk upaya memberikan penilaian terhadap baik atau 

buruknya suatu perisitiwa tersebut. Persoalan-persoalan yang diangkat oleh pengarang 

bisa berupa hal yang dilihatnya sendiri atau bahkan pengalaman masyarakat atas 

persoalan yang terjadi. Selanjutnya, munculah karya sastra yang berisikan tentang 

kritik sosial. 
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H. Drama sebagai Genre Sastra 

Menurut Noor (2007:27) istilah drama berasal dari bahasa Yunani draomai 

yang berarti berbuat. Pengertian drama adalah pertunjukan cerita atau lakon 

kehidupan manusia yang dipentaskan. Drama sebagai karya sastra berupa naskah 

drama. Berkaitan dengan hal itu, dalam proses terjadinya drama biasa dirumuskan 

dalam formula 4 M yaitu mengkhayal, menuliskan, memainkan, dan menyaksikan. 

Drama sebagai karya sastra hanya sampai pada tahapan kedua yakni menuliskan. 

Struktur naskah drama secara umum antara lain: susunan nama pelaku, sinopsis, 

urutan nomor percakapan (dialog) dengan nama pelaku, mencantumkan tanda baca 

yang jelas, memberi penjelasan sebagai keterangan dalam tanda kurung, memberikan 

tanda bagian ilustrasi musik, menyusun urutan kata dan kalimat yang jelas, 

mengemukakan pokok pikiran dengan jelas dalam percakapan (dialog), memberikan 

tanda pergantian babak dengan jelas, dan mengakhiri cerita dengan kalimat yang padat. 

Sedangkan Satoto (2012: 9-14) mengemukakan bahwa naskah lakon (drama) 

mempunyai empat struktur, yaitu tema dan amanat, plot (alur), penokohan, dan setting 

(latar). Kemudian Dahana (2012: 131) berpendapat bahwa monolog dalam 

pemahaman murninya, tidaklah meniadakan dialog, dalam arti komunikasi dengan 

pihak lain di luar pewacana tunggalnya. Dalam setiap monolog senantiasa terkandung 

dialog, atau secara inheren dialog  ada dalam monolog. 

Drama merupakan salah satu bentuk pengungkapan sastra disamping jenis 

prosa dan puisi. Sebagai suatu genre sastra, drama mempunyai kekhususan 

dibandingkan dengan genre puisi atau genre fiksi. Kekhususan drama disebabkan pada 

tujuan drama ditulis pengarangnya tidak hanya berhenti pada pembeberan peristiwa 

untuk dinikmati secara artistik imajinatif oleh para pembacanya, namun harus 

diteruskan untuk kemungkinan dapat dipertontonkan dalam suatu penampilan gerak 
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dan perilaku kongkret yang dapat disaksikan. Untuk itulah, drama dapat dianggap 

sebagai suatu karya yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi sastra dan dimensi seni 

pertunjukan (Hasanudin,1996: 1-2). 

Drama sebagai karya sastra tidak terlepas dari manusia dan kehidupannya 

dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Dalam drama, masalah kehidupan 

dan kemanusiaan yang dikemukakan biasanya tidaklah terlepas dari aspek-aspek 

sosial masyarakat dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Drama juga 

menyajikan aspek-aspek perilaku manusia dalam kaitannya dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. Sebagai sebuah karya, drama memiliki karakteristik khusus yakni 

berdimensi sastra pada satu sisi dan berdimensi seni pertunjukan pada sisi yang lain. 

Pada dimensi sastra, drama dibangun dan dibentuk oleh unsur-unsur sebagaimana 

terlihat dalam genre sastra yang lain yaitu unsur yang membangun karya dari dalam 

(intrinsik) dan unsur yang mempengaruhi penciptaan karya dari luar (ekstrinsik). 

Dengan demikian, kapasitas drama sebagai karya sastra haruslah dipahami bahwa 

drama tidak hadir begitu saja (Hasanudin,1996: 8-9). 

Luxemburg, dkk (1992: 158) menyatakan bahwa teks drama ialah semua teks 

yang bersifat dialog-dialog dan isinya membentangkan sebuah alur.Pada setiap karya 

sastra yang tercipta pastilah mempunyai penilaian baik atau buruknya hasil karya 

tersebut. Satoto (2012: 8) menyebutkan bahwa naskah lakon dapat dikatakan baik jika 

naskah tersebut kaya akan ide-ide baru, baik dilihat dari segi filsafat, kejiwaan, 

pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan kemanan, dan asli 

(bukan tiruan). Naskah lakon (drama) mempunyai fungsi sebagai sarana pertama dan 

utama terbukanya proses pementasan. Jadi, drama mempunyai dua dimensi yang 

melingkupnya, yaitu drama sebagai dimensi sastra dan drama sebagai dimensi seni 

pertunjukan. 
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