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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti 

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain 

itu, penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, 

penelitian tersebut dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk melakukan 

penelitian. 

Penelitian yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Kaokabbuddin (2016) dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia Karya KH. 

A. Mustofa Bisri”. Berkesimpulan bahwa nilai-nilai akhlak dalam kumpulan puisi 

Aku Manusia karya KH. A. Mustofa Bisri meliputi nilai Ilahiyah yang 

menyangkut: iman, Islam, taqwa, sabar, syukur, dan tawakal. Selain itu, terdapat 

pula nilai Insaniyah yang menyangkut: Sillat al-rahmi, Al-Ukhuwah, Al-

Musawah, At-Tawadlu, Al-amanah, dan Insyirah. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Kaokabbuddin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu sama-sama meneliti kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kaokabbudin dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada data. Data yang digunakan oleh 
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Kaokabbuddin berupa kata, baris, dan bait dalam kumpulan puisi Aku Manusia 

karya A. Mustofa Bisri yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak. Data 

yang digunakan oleh peneliti berupa kata, baris, dan bait dalam kumpulan puisi 

Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri yang mengandung kritik sosial.  

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh 

Martono (2013) dalam bentuk tesis yang berjudul “Tinjauan Stilistika dalam 

Kumpulan Puisi Aku Manusia Karya A. Mustofa Bisri”, juga relevan dengan 

peneliti karena sama-sama mengkaji Kumpulan Puisi Aku Manusia Karya A. 

Mustofa Bisri. Berkesimpulan bahwa majas yang banyak digunakan dalam 

kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri meliputi metafora, 

personifikasi, hiperbola, dan ironi. Majas metafora terdapat sebelas judul puisi, 

majas personifikasi terdapat empat judul puisi, majas hiperbola terdapat sembilan 

judul puisi, dan majas ironi terdapat empat judul puisi. Majas yang dominan 

dalam kumpulan puisi tersebut adalah majas metafora. Citraan yang digunakan 

dalam kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri meliputi citraan 

penglihatan dan citraan pendengaran. Terdapat enam belas judul puisi yang di 

dalamnya terdapat citraan penglihatan dan dua belas judul puisi yang di dalamnya 

terdapat citraan pendengaran. Citraan yang banyak digunakan dalam kumpulan 

puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri adalah citraan penglihatan. Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Martono dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu sama-sama meneliti kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa 

Bisri. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Martono dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada tinjauan analisis. Martono 
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meneliti kumpulan puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri dengan 

menggunakan tinjauan stilistika. Peneliti meneliti kumpulan puisi Aku Manusia 

karya A. Mustofa Bisri dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra dalam hal 

ini mengenai kritik sosial. 

 

B. Hakikat Puisi 

Pada hakikatnya, puisi diciptakan untuk mewakili pikiran dan perasaan 

penyair. Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis 

yang berarti penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah 

poetry yang erat dengan poet dan poem. Mengenai kata poet, Coulter (dalam 

Tarigan, 2011: 4) menjelaskan bahwa kata poet berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti membuat atau mencipta. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata poet berarti 

orang yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang hampir menyerupai dewa 

atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Dia adalah orang yang berpenglihatan 

tajam, orang suci yang sekaligus merupakan filsuf, negarawan, guru, orang yang 

dapat menebak kebenaran yang tersembunyi. 

Sayuti (2002: 3) merumuskan puisi sebagai bentuk pengucapan bahasa yang 

memperhitungkan adanya aspek bunyi-bunyi di dalamnya yang mampu 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengar-

pendengarnya. Pradopo (2014: 7) menjelaskan puisi sebagai paduan unsur emosi, 

imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan panca indera, susunan kata, kata-kata 

kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur. Puisi sebagai bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan 
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disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan struktur fisik 

dan struktur batin. Di dalam puisi itu kita menemukan pengalaman manusia 

tentang hal-hal yang paling sempurna, paling mulia, dan paling baik (Astuti, 

2013). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan mengenai 

puisi. Puisi merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang bersifat 

imajinatif dengan bahasa bersifat konotatif atau banyak menggunakan makna 

kiasan. Penyajian puisi disertai dengan irama yang mendukungnya. Irama dalam 

puisi menimbulkan rasa tertentu dalam jiwa pembaca. Puisi diangkat dari 

kehidupan nyata di sekitar penyair yang kemudian diolah dalam dunia imajinasi 

penyair menjadi sebuah kefiktifan yang bermakna. 

 

C. Keterkaitan antara Karya Sastra dan Situasi Sosial 

Pada dasarnya, karya sastra merupakan penegasan nilai-nilai dari suatu 

masyarakat. Meskipun karya sastra yang baik pada umumnya tidak langsung 

menggambarkan nilai-nilai tertentu, tetapi aspirasi masyarakat mau tidak mau 

tercermin dalam karya sastra tersebut. Oleh karena itu, karya sastra tidak terlepas 

dari sosial-budaya dan kehidupan masyakarat yang digambarkannya. Karya sastra 

ditulis atau diciptakan oleh pengarang bukan untuk dibaca sendiri, melainkan ada 

ide, gagasan, pengalaman, dan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca 

dengan harapan apa yang disampaikan itu menjadi masukan, sehingga pembaca 

dapat mengambil kesimpulan dan menafsirkannya sebagai sesuatu yang dapat 

berguna bagi perkembangan hidupnya. Karya sastra bermuatan sosial-budaya. Hal 
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itu terjadi karena pengarang juga mengalami pengaruh lingkungan dan zamannya 

dalam menciptakan karya.  

Nugroho, dkk (2017) menyatakan bahwa sastra senantiasa memiliki 

keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, khususnya 

terkait permasalahan sosial. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, sastra 

dengan keluasannya dalam menyampaikan pesan kerap kali mengkritisi 

permasalahan sosial. Yanti (2015) menjelaskan bahwa karya sastra merupakan 

hasil karya manusia dengan mendayungkan imajinasi yang terdapat dalam diri 

pengarangnya. Keberadaan karya sastra dalam kehidupan manusia dapat 

memberikan hiburan dan manfaat. Karya sastra pada dasarnya merupakan 

rangsangan bagi kebebasan yang ada dalam diri pembaca, karya sastra menyajikan 

kebebasan yang ingin diungkapkan oleh pembaca. Itulah sebabnya pada saat-saat 

tertentu masyarakat harus memberikan toleransi yang semakin besar terhadap 

karya sastra. Karya sastra itu mendidik, memperluas pengetahuan tentang 

kehidupan, meningkatkan kepekaan perasaan, dan membangkitkan kesadaran 

pembaca. 

Dari beberapa pengertian karya sastra di atas, terlihat bahwa sastra itu 

memiliki kepentingan terhadap kehidupan atau masyarakat. Walaupun sebenarnya 

sangat sulit bagi pengarang untuk menggambarkan realitas yang sungguh-

sungguh, karena di dalam penciptaan sastra ada imajinasi, ada pengalaman yang 

sangat subjektif sifatnya, dan ada kesan yang ingin diwujudkan oleh pengarang. 

Karya sastra bersumber dari kenyataan yang berupa fakta sosial. Masyarakat 

sebagai pembaca dapat memberikan tanggapannya dalam membangun karya 
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sastra. Tanggapan yang diberikan masyarakat tersebut diharapkan dapat 

menjadikan karya sastra lebih dihargai keberadaannya dalam masyarakat.  

Endraswara (2003: 87) menyatakan reaksi atau tanggapan dapat 

bersifat positif atau negatif. Reaksi akan bersifat positif apabila pembaca 

memberikan tindakan dan sikap pada karya sastra dengan perasaan senang, 

bangga, dan sebagainya. Reaksi yang bersifat negatif tidak akan mendapatkan 

tanggapan sikap yang membangun bagi perkembangan karya sastra. Karya sastra 

bukanlah suatu karya yang berdiri sendiri, melainkan terikat oleh dunia dalam 

kata yang diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan pengalaman 

pengarang. Karya sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh 

pengalaman dari lingkungan pengarang. Pengarang sebagai anggota masyarakat 

tidak akan lepas dari tatanan masyarakat dan kebudayaan. Semua itu berpengaruh 

dalam proses penciptaan karya sastra. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebuah karya sastra lahir dari 

latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi 

dirinya. Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan. 

Walaupun bahan baku dari karya sastra adalah kenyataan hidup sehari-hari, 

namun kenyataan yang ada di dalam karya sastra sudah ditambahkan dengan 

rekaan yang bernilai lebih tinggi oleh pengarang, karena semakin jauh jarak 

realita yang terdapat dalam kehidupan nyata dengan yang terdapat dalam karya 

sastra, maka semakin tinggi kualitas sastra tersebut. Masyarakat yang ingin maju 

akan menerima karya sastra sebagai bentuk kritikan yang membangun terhadap 

nilai-nilai sosial yang mengekang dan sebagai batu loncatan menuju tatanan nilai 
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kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, karya sastra perlu dikaji untuk dapat 

mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya. 

 

D. Kritik Sosial 

1. Pengertian Kritik Sosial 

Secara sederhana, kritik sosial merupakan salah satu bentuk kepekaan 

sosial. Ilmu sosial kritis adalah tradisi yang meyakini bahwa ilmuwan sosial 

memiliki kewajiban moral mengajak dalam melakukan kritik masyarakat (Susan, 

2014: 6). Kritik sosial yang murni tidak didasarkan pada tanggung jawab bahwa 

manusia bersama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kritik sosial 

muncul ketika ada permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, kritik sosial 

mencakup berbagai segi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 331) sastra yang mengandung pesan kritik 

biasanya lahir di tengah masyarakat jika terjadi hal-hal yang kurang beres dalam 

kehidupan sosial dan masyarakat. Kurniawan (2012: 3) menyatakan bahwa sastra 

memiliki hubungan yang khas dengan sistem sosial dan budaya sebagai basis 

kehidupan pengarangnya, maka sastra selalu hidup dan dihidupi oleh masyarakat, 

serta masyarakat sebagai objek kajian sosiologi menegaskan adanya hubungan 

antara sastra sebagai disiplin ilmu dengan sosiologi sebagai disiplin ilmu lainnya. 

Kondisi sosio-historis pengarang turut memberikan kontribusi dalam tubuh karya 

fiksi yang dibuatnya.  

Ratna (2013: 11) menjelaskan bahwa karya sastra sebagai imajinasi dan 

kreativitas, hakikat karya yang hanya dapat dipahami oleh intuisi dan perasaan, 
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memerlukan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan ilmu sosial yang lain. 

Dalam karya sastra, kritik sosial dipahami sebagai upaya untuk mengkritisi 

perihal yang terjadi di masyarakat dan digambarkan oleh pengarang dalam 

karyanya. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, menggugah 

penyair untuk dapat menciptakan puisi yang mengandung kritik sosial.  

Dengan adanya kritik sosial, diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai 

elemen bangsa untuk memperbaiki negeri ini. Kritik sosial yang menguak dari 

lubuk sastra, akan menjadi ekspresi kehidupan yang sesungguhnya. Ratna (2013: 

64) menyatakan bahwa kaitan antara sistem estetika dan sistem sosial tampak 

apabila karya sastra dilihat melalui dimensi-dimensi sosio-kulturalnya. Artinya, 

karya sastra dianggap melalui perwujudan tujuan-tujuan struktur sosial tertentu, 

baik sebagai afirmasi (pengakuan), restorasi (pengembalian pada semula), dan 

inovasi (pembaruan), maupun negasi (pengingkaran). 

Soekanto (2015: 3) mengungkapkan bahwa kritik sosial adalah penilaian 

ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi masyarakat pada suatu saat. Dalam 

suatu karya sastra, kritik sosial merupakan sarana pengarang untuk 

menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Hamila (2015) menyatakan bahwa kritik sosial sendiri hadir dari masalah-masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan. Beragam permasalahan yang ada dan 

menimbulkan banyak kerugian memaksa masyarakat harus melakukan kritik.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial 

adalah sindiran, tanggapan, serta sanggahan terhadap hal-hal yang dirasa 

menyimpang, menyalahi aturan, hukum, dan tata nilai. Tanpa kritik, sastra 
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memang bisa maju tetapi dengan kritik kontribusi sastra untuk kehidupan 

kebudayaan bisa semakin lengkap. Sastra tanpa kritik seperti api unggun tanpa 

angin, tidak membara dan tidak memberi hangat optimal. Namun, adanya kritik 

dalam masyarakat terkadang masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, 

karena sering menyampaikan kejelekan dan kekurangan orang lain. 

 

2. Jenis-jenis Kritik Sosial 

Pada penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan jenis-jenis kritik sosial 

berlandaskan pada konsep sosiologi sastra Marx. Menurut konsep sosiologi sastra 

Marx, jenis-jenis kritik sosial didasarkan pada pengembangan konsep konflik 

sosial berdasarkan konsep lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga 

peninjauan kritik dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat. Dalam konsep sosiologi sastra Marx dijelaskan bahwa eksistensi 

sastra sebagai produk pikiran dan perasaan manusia ditentukan oleh faktor di luar 

sastra, yaitu struktur material masyarakat (Kurniawan, 2012: 46).  

Retnasih (2014) membagi kritik sosial menjadi delapan aspek berdasarkan 

pada konsep sosiologi sastra Marx yang didasarkan pada pengembangan konsep 

konflik sosial berdasarkan konsep lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kritik sosial 

tersebut di antaranya, meliputi: politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, moral, 

keluarga, agama, dan gender. Pembagian ini didasarkan pada pembagian lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang meliputi: politik, moral, pendidikan, agama, rumah 

tangga, ekonomi, dan kebiasaan. Berikut penjelasan mengenai delapan jenis kritik 

sosial. 
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a. Kritik Sosial Masalah Politik 

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan 

tujuan itu (Budiardjo, 2000: 8). Sistem politik bertujuan untuk melaksanakan dan 

mempertahankan kekuasan. Sanderson (2003: 295-296) membagi mekanisme 

politik menjadi tiga aspek, yaitu pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan 

(authority). Pengaruh merupakan suatu proses informal kontrol sosial yang ketat 

yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi sosial yang erat. Seorang 

pemimpin yang mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kemampuan untuk 

memaksa orang lain untuk mematuhi perintahnya, melainkan hanya bisa 

menghimbau dan menganjurkan.  

Lebih lanjut Sanderson menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan 

untuk mengendalikan orang lain, dalam hal ini kekuasaan memiliki unsur yang 

tidak dimiliki oleh pengaruh, yaitu kemampuan untuk memadamkan perlawanan 

dan menjamin tercapainya keinginan penguasa itu. Akan tetapi, jika yang 

diinginkan penguasa tersebut bersifat sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan 

tugasnya sebagai penguasa, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau 

penyelewengan. Kewenangan (authority) dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan kekerasan. Kewenangan dapat melawan keinginan orang dan 

membuatnya patuh pada peraturan atau kebijakan yang ditetapkan penguasa 

pemerintahan, walaupun dengan menggunakan jalan kekerasan. 

Merujuk pada pengertian kritik sosial dan masalah politik, maka dapat 

disimpulkan bahwa kritik sosial masalah politik merupakan pendapat, tanggapan, 
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ataupun respon yang muncul seiring dengan terjadinya pelanggaran atas masalah 

politik. Permasalahan tersebut berupa ketimpangan pada aspek-aspek politik. 

Aspek politik meliputi pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Ketimpangan bisa 

terjadi apabila mekanisme politik tidak dijalankan sesuai dengan porsi skala 

prioritas masing-masing aspek. Jika hal tersebut terjadi, maka akan muncul kritik 

sosial atas masalah politik. 

 

b. Kritik Sosial Masalah Ekonomi 

Menurut Marx (dalam Beilharz, 2003: 2), ekonomi merupakan instansi 

determinan yang paling berpengaruh terhadap masyarakat. Meskipun sebagai 

determinan, namun ia tidak dominan. Ekonomi menjadi sangat penting dalam 

masyarakat apabila tingkat ekonomi di masyarakat belum setara. Akan tetapi, 

ketika keadaan ekonomi dalam suatu masyarakat telah mapan, maka faktor yang 

menjadi prioritas bagi masyarakat bukan lagi faktor ekonomi. Faktor yang 

menjadi prioritas yaitu faktor lain, misalnya faktor budaya, moral, dan sebagainya. 

Retnasih (2014) mengungkapkan bahwa masalah-masalah ekonomi 

merupakan persoalan-persoalan yang menyangkut cara bagaimana manusia 

memenuhi kebutuhan materinya dari sumber daya yang terbatas jumlahnya, 

bahkan dari sumber daya yang langka adanya. Dalam memenuhi kebutuhan 

materinya, masih banyak terdapat ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam 

masyarakat, misalnya masalah pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, dan 

sebagainya. Hal tersebut menjadikan permasalahan ekonomi menjadi suatu yang 

harus diperhatikan.  
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Merujuk pada pengertian kritik sosial dan masalah ekonomi, maka dapat 

disimpulkan bahwa kritik sosial masalah ekonomi adalah kritik atau tanggapan 

yang muncul ketika terjadi pelanggaran atas masalah ekonomi. Pelanggaran 

tersebut dapat berupa adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat, misalnya 

masalah pengangguran, tingginya harga bahan pokok, kurangnya lapangan 

pekerjaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kehidupan perekonomian 

masyarakat tidak merata, ada yang di atas rata-rata dan ada yang di bawah rata-

rata.  

 

c. Kritik Sosial Masalah Pendidikan 

Triyanto, dkk (2013) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan 

kebutuhan manusia selama manusia hidup. Pendidikan harus benar-benar 

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, 

memiliki budi pekerti yang luhur, dan memiliki moral yang baik. Dengan 

pendidikan, manusia dapat menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada 

dirinya sendiri dan masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan mengenai masalah-

masalah pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah-masalah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidik, baik pendidik dalam 

keluarga, sekolah, masyarakat, serta faktor masalah yang bersumber pada anak 

didik itu sendiri.  

Masalah-masalah yang disebabkan oleh faktor pendidik antara lain: masalah 

ekonomi, pengetahuan dan pengalaman, kemampuan (skill), kewibawaan, 

kepribadian, sikap (attitude), sifat, kebijaksanaan, kerajinan, tanggung jawab, 
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kesehatan, dan sebagainya. Adapun permasalahan yang berasal dari faktor peserta 

didik sendiri meliputi: masalah ekonomi keluarga, intelegensi, bakat dan minat, 

kepribadian, sikap, sifat, kerajinan dan ketekunan, pergaulan, dan kesehatan 

(Ahmadi, 2001: 256). Dengan adanya karya sastra, diharapkan pesan dan kritik 

sosial yang disampaikan pengarang melalui karyanya dapat mengurangi bahkan 

menghapus kesenjangan-kesenjangan terutama masalah pendidikan. 

Merujuk pada pengertian kritik sosial dan masalah pendidikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kritik sosial masalah pendidikan merupakan suatu bentuk 

kritik atau respon yang muncul ketika terjadi pelanggaran atas masalah 

pendidikan. Pelanggaran atas masalah pendidikan tersebut disebabkan oleh faktor 

pendidik dan anak didik itu sendiri. Masalah dari faktor pendidik antara lain: 

masalah kemampuan ekonomi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman, 

kemampuan (skill), dan sebagainya. Permasalahan yang berasal dari faktor peserta 

didik sendiri meliputi: masalah kemampuan ekonomi keluarga, intelegensi, bakat 

dan minat, pertumbuhan dan perkembangan, kepribadian, sikap, sifat, kerajinan 

dan ketekunan, pergaulan, dan kesehatan. 

 

d. Kritik Sosial Masalah Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat (2002: 180), kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik bersama dengan belajar. Timbulnya kebudayaan 

disebabkan karena interaksi manusia sebagai anggota masyarakat dengan 

lingkungan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi 
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dengan sesama. Melalui interaksi akan saling mengetahui kebiasaan masing-

masing. Dengan demikian, akan timbul kebudayaan dalam kelompok masyarakat 

tersebut. 

Kebudayaan yang berkembang di suatu daerah tertentu akan berbeda dengan 

daerah lainnya, karena pengaruh norma (Retnasih, 2014). Misalnya, dalam budaya 

masyarakat Barat, perilaku seks bebas dianggap suatu hal yang lazim. Akan tetapi, 

tidak semua orang Barat setuju dengan pendapat tersebut. Masyarakat yang 

tinggal di pedesaan justru masih menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang 

tabu dan dilarang. Hal ini dipengaruhi oleh norma-norma yang masih berlaku di 

daerah tersebut, termasuk norma agama. Merujuk pada pengertian kritik sosial 

dan masalah kebudayaan, maka dapat disimpulkan bahwa kritik sosial masalah 

kebudayaan merupakan sanggahan ataupun pendapat yang muncul ketika terjadi 

pelanggaran atas masalah kebudayaan. Pelanggaran tersebut berupa 

penyimpangan terhadap unsur-unsur kebudayaan. 

 

e. Kritik Sosial Masalah Moral 

Moral berasal dari kata latin “mores” yang berarti tata cara, kebiasaan, dan 

adat (Maharani, 2014). Moral mengacu tentang baik dan buruk yang diterima 

secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan 

susila. Penilaian terhadap baik dan buruk mengenai sesuatu bersifat relatif, artinya 

suatu hal yang dianggap benar seseorang, belum tentu dianggap benar juga oleh 

orang lain atau bangsa lain. Moral merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita 

harus hidup secara baik sebagai manusia. Moral pada prinsipnya mengacu pada 
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penilaian baik dan buruk terhadap sesuatu. Ukuran dan penilaian tentang hal baik 

dan buruk tidak dapat ditentukan begitu saja. Penilaian tersebut juga dipengaruhi 

oleh etika yang berkembang dalam masyarakat tersebut.  

Yahfizham (2012) menyatakan bahwa etika merupakan tingkah laku 

filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber/pendorong yang 

menyebabkan terjadinya tingkah laku. Sikap etis yang berbeda antara satu orang 

dengan orang lain dalam masyarakat memungkinkan adanya perbedaan pendapat 

dalam memandang moral. Melalui karyanya, sastrawan atau pengarang ingin 

menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga 

mengkritik nilai-nilai moral yang tidak memperhatikan segi kemanusiaan dan 

norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Merujuk pada pengertian kritik 

sosial dan masalah moral, maka dapat disimpulkan bahwa kritik sosial masalah 

moral merupakan sanggahan, tanggapan, ataupun respon yang muncul ketika 

terjadi pelanggaran atas masalah moral. Pelanggaran tersebut dapat berupa sikap 

ataupun etika dari setiap individu atau masyarakat yang tidak memperhatikan segi 

kemanusiaan, serta norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. 

 

f. Kritik Sosial Masalah Keluarga 

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Dalam interaksinya 

dengan sesama anggota keluarga, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

dan dihargai. Masalah keluarga dapat terjadi karena adanya disorganisasi 

keluarga. Menurut Soekanto (2015: 44), disorganisasi keluarga adalah perpecahan 

keluarga sebagai suatu unit. Hal tersebut terjadi karena anggotanya gagal 
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memenuhi kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya. Dengan demikian, 

terjadi disorganisasi dalam keluarga dan menyebabkan munculnya kritik sosial 

masalah keluarga. 

Merujuk pada pengertian kritik sosial dan masalah keluarga, maka dapat 

disimpulkan bahwa kritik sosial masalah keluarga adalah tanggapan, pendapat, 

sanggahan, ataupun respon yang muncul ketika terjadi pelanggaran atas masalah 

keluarga. Pelanggaran tersebut berupa disorganisasi dalam keluarga. 

Disorganisasi dalam keluarga muncul akibat adanya konflik sosial akibat adanya 

perbedaan pandangan atau faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi karena salah satu 

anggota keluarga tidak mampu memenuhi kewajiban. Dengan demikian, akan 

timbul kritik sosial masalah keluarga. 

 

g. Kritik Sosial Masalah Agama 

Manusia sebagai makhluk sosial selain melakukan hubungan secara 

horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia, manusia juga melakukan 

hubungan secara vertikal, dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan 

Tuhannya sebagai pencipta alam semesta. Hubungan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk agama. Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan 

Yang maha Esa yang berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi 

(Khotimah, 2014). Tujuan pendidikan agama yaitu membentuk pribadi yang utuh 

jasmani dan rohani, menghasilkan manusia yang bermanfaat untuk sesama, dan 

pendorong tingkah laku yang baik (Djaelani, 2013). Apabila tujuan agama 

terlaksana dengan baik, maka tidak ada permasalahan mengenai agama. 
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Pada dasarnya sifat dan sasaran agama adalah meletakkan dasar ajaran 

moral, supaya manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana 

perbuatan yang tercela. Secara ideal, manusia sebagai makhluk Tuhan harus 

senantiasa taat dengan cara bertakwa kepada-Nya. Namun, pada kenyataannya 

masih banyak orang yang menyelewengkan agamanya. Merujuk pada pengertian 

kritik sosial dan masalah agama, maka dapat disimpulkan bahwa kritik sosial 

masalah agama adalah kritik atau sanggahan yang muncul ketika terjadi 

pelanggaran atas masalah agama. Pelanggaran tersebut dapat berupa lemahnya 

pondasi iman manusia, sehingga manusia tidak mampu untuk menjalankan 

perintah tuhan dan menjauhi larangannya. Ketidakmampuan ini dapat 

menimbulkan penyelewengan yang mengakibatkan masalah-masalah sosial. 

 

h. Kritik Sosial Masalah Gender 

Menurut Puspitawati (2010) gender merupakan perbedaan peran, fungsi, 

persifatan, kedudukan, tanggung jawab, dan hak perilaku, baik perempuan 

maupun laki-laki yang dibentuk, dibuat, dan disosialisasikan oleh norma, adat 

kebiasan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi, gender mengacu pada 

peran dan kedudukan wanita di masyarakat dalam rangka bersosialisasi dengan 

masyarakat lain. Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah ketika tidak 

menyebabkan ketidakadilan gender. Salah satu aspek yang dapat dilihat untuk 

mengetahui adanya ketidakadilan gender adalah dengan memandangnya melalui 

menifestasi subordinasi. Adanya perbedaan gender mengakibatkan permasalahan 

dalam masyarakat. Wanita merasa diposisikan lebih rendah dari pada laki-laki. 
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Retnasih (2014) mengungkapkan bahwa pandangan gender yang bias 

ternyata dapat mengakibatkan subordinasi terhadap wanita. Wanita dianggap 

lemah dan tidak bisa memimpin. Anggapan ini kemudian memunculkan sikap 

untuk menomorduakan wanita. Kedudukan wanita dianggap inferior, dalam artian 

posisinya selalu berada di bawah laki-laki yang dianggap superior. Merujuk pada 

pengertian kritik sosial dan masalah gender, maka dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial masalah gender merupakan kritik atau tanggapan yang akan muncul ketika 

terjadi pelanggaran atas masalah gender. Pelanggaran tersebut terjadi akibat 

adanya subordinasi terhadap wanita, yakni wanita diangggap lemah dan tidak bisa 

memimpin, serta wanita diposisikan di bawah laki-laki. 
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