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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra selalu dinikmati oleh pembaca karena tidak pernah terlepas dari 

sistem sosial kehidupan. Sastra merupakan tiruan dari kehidupan nyata manusia 

yang dituangkan dalam sebuah karya oleh penciptanya baik itu berupa sastra lisan 

maupun sastra tulis. Pada hakikatnya, sastra merupakan sebuah media untuk 

menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan amanat atau pesan pengarang. Sastra 

disampaikan dengan menggunakan bahasa sebagai perantara yang ditunjukan 

untuk khalayak agar dapat diambil hikmahnya sebagai pembelajaran hidup. Selain 

itu, karya sastra dipahami dengan cara yang berbeda dan menggunakan perasaan 

yang mendalam. 

Sebuah karya sastra tercipta berdasarkan imajinasi pengarang. Suatu hal 

yang tidak dapat dipungkiri adalah suatu kenyataan bahwa seorang pengarang 

senantiasa hidup dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Di dalamnya ia akan 

senantiasa terlibat dalam berbagai permasalahan. Dalam bentuk yang paling nyata, 

ruang, dan waktu tersebut adalah masyarakat atau kondisi sosial tempat berbagai 

pranata nilai di dalamnya berinteraksi. Dengan kata lain, konteks ini menyatakan 

bahwa suatu karya sastra bukanlah suatu karya yang bersifat otonom, berdiri 

sendiri, melainkan suatu yang terikat erat dengan situasi dan kondisi lingkungan 

tempat karya itu diciptakan. Sebuah karya sastra memiliki daya gugah terhadap 

batin dan jiwa seseorang. 
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Karya sastra merupakan media untuk mengutarakan sisi-sisi kehidupan 

manusia dan memuat kebenaran-kebenaran kehidupan manusia. Di antara genre 

besar sastra Indonesia yaitu prosa, puisi, dan drama, yang menarik untuk diteliti 

adalah puisi, sebab puisi merupakan lukisan kata-kata tertentu yang menghasilkan 

dunianya yang baru, yakni dunia teks. Selain itu, puisi juga mengandung 

ketidaklangsungan ekspresi, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 

bagi peneliti untuk dapat menangkap makna dari puisi yang diteliti. Puisi 

diciptakan oleh penyair berdasarkan dari situasi lingkungan penyair berada. 

Penyair sebagai anggota masyarakat, dalam melakukan proses kreatifnya 

sebagai penulis memiliki keterkaitan erat dengan latar sosio-historisnya. Penyair 

sebagai anggota masyarakat terlibat langsung dalam segala masalah, peristiwa 

sekaligus mempengaruhi karya sastra. Peran penyair sebagai pengontrol jalannya 

sistem sosial memberikan sumbangan berupa gambaran tersendiri dalam karyanya 

yang merujuk pada sebuah kritik. Kritik terhadap kejadian-kejadian sosial disebut 

dengan kritik sosial. Dalam puisi, kritik sosial dipahami sebagai upaya untuk 

mengkritisi perihal yang terjadi di masyarakat dan digambarkan oleh penyair 

dalam karyanya. 

Kritik sosial dalam karya sastra cukup menarik untuk diteliti. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya sejumlah peneliti yang meneliti mengenai 

permasalahan kritik sosial. Penelitian tersebut dilakukan oleh Andrianto (2006) 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kritik Sosial dalam Cerpen Karya 

Kusprihyanto Namma (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra)”. Kritik sosial yang 

terdapat dalam cerpen karya Kusprihyanto Namma mengungkap kritik sosial 
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mengenai kekuasaan dan ekonomi. Selain penelitian tersebut, terdapat pula 

penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti (2002) dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Kritik Sosial dalam Kumpulan Cerpen Dunia Sukab Karya Seno 

Gumira Ajidarma”. Penelitian yang dilakukan Hariyanti mengungkap kritik sosial 

mengenai kekuasaan, agama, pemerintah, dan moral. 

Penelitian berkaitan dengan kritik sosial telah dilakukan oleh peneliti lain. 

Penelitian tersebut cukup penting karena mengangkat kritik, tanggapan, ataupun 

sanggahan terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti pada 

kesempatan ini mengangkat permasalahan kritik sosial dalam karya sastra. 

Gambaran karya sastra yang mengandung kritik sosial di antaranya terdapat pada 

kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri. Kritik sosial yang peneliti 

temukan dalam kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri lebih 

lengkap dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto dan 

Hariyanti.  Kritik sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku Manusia karya 

A. Mustofa Bisri di antaranya, yaitu kritikan terhadap manusia yang merasa 

dirinya adalah segalanya, kritikan terhadap ulah manusia yang mengakibatkan 

kerusakan flora dan fauna, kritikan terhadap kebiasaan masyarakat yang 

merayakan hari ulang tahunnya, kritikan terhadap masyarakat sekitar yang tidak 

bisa memerangi koruptor, kritikan terhadap masyarakat yang tidak menyadari 

segala bentuk teguran dari Allah, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah 

yang tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan di negara ini. Kritik tersebut 

kemudian dispesifikasikan menjadi lima jenis, yaitu kritik sosial masalah moral, 

kritik sosial masalah agama, kritik sosial masalah politik, kritik sosial masalah 
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kebudayaan, dan kritik sosial masalah ekonomi. Melalui puisi Aku Manusia, 

banyak diungkapkan segala bentuk kritik mengenai permasalahan sosial. 

Peneliti akan menganalisis kumpulan puisi karya A. Mustofa Bisri yang 

berjudul Aku Manusia. Kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri 

sangat menarik untuk dibaca karena mengandung kritik terhadap kehidupan. 

Melalui kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri akan diungkap 

permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan. Dengan demikian, diharapkan 

dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik dengan adanya beberapa kritik 

sosial. 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang peristiwa sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat ketika itu. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan 

kritik sosial A. Mustofa Bisri yang ada di dalam kumpulan puisi tersebut. Di 

dalam penelitian ini akan dijelaskan banyak hal mengenai kritik sosial. Kritik 

sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri 

akan diteliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan bertumpu pada karya 

sastra dalam hubungannya dengan masyarakat. Adapun judul penelitian ini adalah 

“Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia Karya A. Mustofa Bisri 

(Tinjauan Sosiologi Sastra)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu kritik sosial apa saja yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku 

Manusia karya A. Mustofa Bisri? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku 

Manusia karya A. Mustofa Bisri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

penelitian secara optimal, mampu menghasilkan penelitian yang sistematis dan 

bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini 

diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai studi analisis terhadap 

sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian puisi Indonesia yang 

memanfatkan teori sosiologi sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

untuk lebih memahami isi dalam kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa 

Bisri, terutama dalam hal kritik sosial dengan pemanfaatan lintas disiplin ilmu 

yaitu sosiologi dan sastra. Penelitian terhadap kumpulan puisi ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan dalam mengaplikasikan teori sastra dan teori 

sosiologi dalam mengungkapkan kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa 

Bisri. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk penelitian 

sejenis yang lebih mendalam dan luas. 
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