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Kritik sosial adalah sindiran, tanggapan, yang ditujukan pada suatu hal 
yang terjadi dalam masyarakat manakala terdapat sebuah konfrontasi dengan 
realitas berupa kepincangan atau kebobrokan. Kritik sosial diangkat ketika 
kehidupan dinilai tidak selaras dan tidak harmonis, ketika masalah-masalah sosial 
tidak dapat diatasi dan perubahan sosial mengarah kepada dampak-dampak 
disosiatif dalam masyarakat. Kritik sosial disampaikan secara langsung maupun 
tidak langsung. Secara tidak langsung, kritik sosial dapat disampaikan melalui 
media. Media penyampaian kritik sosial beraneka ragam jenisnya. Karya sastra 
adalah salah satu media paling ampuh untuk menyampaikan kritik sosial.  

Kumpulan cerpen Dunia Sukab adalah karya sastra yang sarat dengan 
kritik sosial. Di antara 17 cerpen yang terdapat di dalamnya, ada 6 cerpen yang 
menjadi objek penelitian ini. Keenam cerpen tersebut adalah : Pengaduan Sukab, 
Manusia Api, Teriakan di Pagi Buta, Banjir, Hidung Seorang Pegawai Negeri, 
dan Jakarta, 14 Februari 2039.  Cerpen-cerpen tersebut memuat kritik 
berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang sebagian besar 
diangkat dari peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Cara menyajikan kritik sosial dalam 
cerpen-cerpen tersebut berbeda dengan kebanyakan karya sastra yang mengadung 
unsur kritik. Segala sesuatu di luar logika dan akal sehat, menjadi ciri peristiwa 
yang merangkai tema, gaya bahasa, dan penokohan absurd di dalam kumpulan 
cerpen Dunia Sukab disimbolkan sebagai upaya kritik.  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan (1) kritik sosial terhadap ketidakadilan, (2) kritik sosial terhadap 
kriminalitas, (3) kritik sosial terhadap pengaruh modernisasi. Selain itu, penelitian 
ini juga menelaah cara penyampaian kritik pengarang melalui gaya absurditas 
dalam paparan bahasanya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan teknik dokumentasi. Sebagai instrumen pembantu pengumpulan 
data, dibuat tabel kodifikasi data sebagai cara untuk mempermudah analisis data. 
Analisis data menggunakan metode alir dari Miles&Huberman. Sosiologi sastra 
digunakan sebagai pendekatan penelitian. Sosiologi sastra mencakup tiga hal : (1) 
sosiologi pengarang, (2) sosiologi karya sastra, dan (3) latar sosial, perubahan, 
perkembangan sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif teori 
kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu masalah sosial 
dan perubahan sosial.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah deskripsi substansi kritik 
sosial dan  teknik penyampaian kritik, yaitu : (1) kritik sosial terhadap 
ketidakadilan yang berupa kesewenang-wenangan dan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM), antara lain ditengarai oleh penindasan militer, pelecehan, serta 
pengancaman dan pemaksaan kehendak; (2) kritik sosial terhadap kriminalitas 
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yang berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kerusuhan massal, dan pencurian 
(perampokan dan korupsi); (3) kritik sosial tehadap pengaruh modernisasi yang 
berupa urbanisasi dan individualisme, dan (4) teknik penyampaian kritik dengan 
gaya absurditas dari tema absurd dan tokoh absurd.   

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-
macam isi kritik sosial dalam kumpulan cerpen Dunia Sukab. Kritik terhadap 
ketidakadilan berupa tindakan sewenang-wenang penguasa (militer) terhadap 
rakyat, melalui pengancaman dan pemaksaan kehendak, pelecehan dan 
pelanggaran HAM. Cerpen-cerpen yang  mengindikasikan hal tersebut antara lain 
cerpen PS, MA, dan JF. Kritik terhadap kriminalitas berupa kekerasan fisik, 
kekerasan seksusal, kerusuhan massal dan pencurian, diindikasikan dalam cerpen 
PS, MA, TPB, JF. Kritik terhadap modernisasi berupa urbanisasi dan 
individualisme diindikasikan dari cerpen TPB dan B. Selain itu teknik 
penyampaian kritik diungkapkan pengarang melalui absurditas yang dapat 
ditelaah dari tema absurd dan tokoh absurd. Indikasinya antara lain terdapat dalam 
cerpen PS, MA, TPB, B, HSPN.   

     


