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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Komunikasi adalah salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu 

saja dari kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia hidup 

dengan mengandalkan dan juga membutuhkan komunikasi dalam 

keseharian baik secara langsung maupun tidak. Ada begitu banyak definisi 

mengenai komunikasi yang juga telah dikemukakan oleh para ahli, 

khususnya ahli komunikasi. Seringkali suatu definisi komunikasi berbeda 

atau bahkan bertentangan dengan definisi lainnya, dikarenakan masing-

masing ahli menggunakan tolak ukur dan dari konteks yang berbeda. Ada 

yang memandang komunikasi sebagai suatu tindakan satu arah, 

komunikasi sebagai sebuah proses transaksi, dan komunikasi sebagai 

proses interaksi. 

Wacana merupakan penggunaan bahasa secara nyata dalam tindak 

sosial. Penggunaan bahasa yang demikian itu ada dalam suatu komunikasi.  

Situasi komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen. Dan komponen 

tersebut adalah penyampai pesan yang dapat berupa pembicara  atau 

penulis, penerima pesan yang berupa pendengar atau pembaca, makna 

pesan, kode yang berupa lambang-lambang kebahasaan, saluran yang 

berupa sarana, dan konteks. Konteks mencakup segala hal yang ada dalam 

peristiwa komunikasi (Rani, 2004: 19). 
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Penggunaan bahasa dalam komunikasi itu dapat diidentifikasikan 

fungsi-fungsinya. Fungsi bahasa dalam komunikasi jika dilihat 

berdasarkan tanggapan atau respon lawan bicara, ada dua macam. 

Pertama, fungsi transaksional apabila dalam komunikasi itu yang 

dipentingkan isi komunikasi. Dengan fungsi bahasa tersebut, bahasa dapat 

digunakan sebagai penyalur informasi. Menurut Brown dan Yule dalam 

buku analisis wacana (Rani, 2004: 19), fungsi itu dinyatakan sebagai 

fungsi transaksional bahasa yang utama. Contoh wacana lisan yang 

transaksional adalah pidato (tidak membaca naskah), deklamasi, ceramah, 

dan iklan radio. Wacana tulis yang transaksional dapat berupa cerita 

pendek, makalah, tesis, dan surat undangan. 

Dalam peristiwa komunikasi, bahasa dapat menampilkan fungsi 

yang bervariasi. Secara umum, bahasa dapat digunakan untuk 

mengekspresikan emosi, menginformasikan suatu fakta, mempengaruhi 

orang lain, membicarakan bahasa, bercerita, mengobrol dengan teman, dan 

sejenisnya. Masing-masing fungsi bahasa dapat secara langsung 

dihubungkan dengan salah satu komponen dalam komunikasi. 

Begitu pula dengan keberadaan sastra. Karya sastra merupakan 

salah satu wujud komunikasi dari sebuah karya seni yang bermediumkan 

bahasa. Hasil dari sastra tidak hanya berupa sebuah wacana karangan 

cerita, namun juga bisa berupa puisi, ataupun sajak. Meskipun tidak 

sepanjang durasi sebuah film, namun dalam sebuah karya masing-

masingnya, sastra mengandung sebuah ide, emosi dan seperti apakah 
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pemikiran si penciptanya dalam memandang suatu hal atau bahkan melihat 

sebuah realita. Tidak terlepas dari hal tersebut, cerita pendek (cerpen) 

adalah merupakan sebuah wujud media dimana si penulis berusaha untuk 

mengkomunikasikan ‘dirinya’ (pengalaman, gagasan, ide, cara pikir 

miliknya) kepada para pembacanya secara paksa maupun tidak, disadari 

atau tidak, dan secara jujur ataupun sebaliknya. 

Sebuah komunikasi dimaknai sebagai proses pengiriman dan 

penerimaan suatu pesan antara dua orang atau lebih sehingga suatu pesan 

tersebut dapat dipahami dan diterima. Bentuk komunikasi sastra bisa 

bersifat puitik maupun prosaik tergantung bagaimana keinginan si penulis 

dalam menggunakan media yang diinginkannya untuk menyampaikan 

pesan tersebut. Sastra menjadi bahasa untuk berkomunikasi dengan 

bidang-bidang lainnya yang berkembang sesuai dengan perubahan 

masyarakat dimana ia hidup sebagai contonya dalam bidang sosial, 

budaya, politik, dan sebagainya. Namun karena sifat sastra sendiri yang 

begitu luwes dan cair, apa yang dipikirkan dan apa yang ada pada 

penggambaran si pembaca bisa menjadi begitu berbeda dengan apa yang 

dipikirkan atau dinginkan si penulis. Sebuah karya sastra memang tak 

jarang bersifat absurd dan ambigu sehingga siapa pun boleh 

menginterpretasikan dengan pemikirannya masing-masing. Karena itulah 

Setiap karya sastra pertama-tama harus diperlakukan sebagai sebuah teks 

terbuka, artinya pembaca berhak dan ‘boleh’ menafsirkan atau memaknai 

karya itu secara bebas. 
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Karena karya sastra diperlakukan sebagai teks terbuka, maka 

makna karya sastra tidak bersifat tunggal tetapi multi-interpretasi yang 

akan mengungkapkan berbagai dimensi (multidimensi) kekayaan teks 

yang bersangkutan. Bukan tanpa konsekuensi, karena memperlakukan 

karya sastra secara terbuka dapat menggiring pembaca untuk menafsirkan 

dan memaknai karya sastra semata-mata hanya pada teks sastra itu sendiri 

dan tanpa menghubungkannya dengan pengarang dan berbagai hal yang 

melatar belakanginya. Karena itulah dalam hubungan pengarang dan teks, 

pembaca dipaksa melakukan pembedaan yang tegas antara pengarang dan 

pencerita yang terdapat dalam teks. 

Pada sebuah cerita pendek milik Martin Aleida yang berjudul “Ode 

untuk Selembar KTP”, pembaca pertama kali akan dipaksa untuk bisa 

memahami bagaimana perasaan si tokoh utama yang merupakan seorang 

istri sekaligus ibu berusia 72 tahun, dan merupakan seorang mantan 

tahanan politik wanita di era tahun 1965-an yang hanya karena menemani 

sang suami dalam kesehariannya menulis berita di sebuah koran ikut 

dituduh sebagai komplotan juga pembantu aktivis dan komunis. Suaminya 

dibunuh dan ia sendiri dipenjarakan bersama dengan anakya yang baru 

lahir. Pada saat itu hukum dan demokrasi seolah tertidur. Menulis berita, 

menyerukan, dan menyinggung masalah politik negara adalah dianggap 

sebagai bentuk pemberontakan dan penghianatan terhadap pemerintahan. 

Setelah keluar dari bilik tahanan-pun, si tokoh utama ini masih harus 

menghadapi tekanan-tekanan dan prasangka dari masyarakat. Bahkan 
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dirinya sendiri juga masih merasa bahwa masa lalunya adalah mimpi 

buruk yang terus membayanginya dan harus dimusnahkan. Hingga pada 

suatu titik, ia merasa didalam selembar KTP-pun, kebebasannya seolah 

masih dipenjarakan hanya dengan membayangkan simbol bertuliskam ET, 

atau Eks (mantan/bekas) Tahanan Politik di ujung kartu identitas yang 

akan muncul kembali disana. Karena besarnya ketakutan dan rasa malu 

pada masa lalunya tersebut, ia bahkan rela mengeluarkan uang yang sangat 

banyak untuk menyogok orang kelurahan (pegawai peerintahan) untuk 

menghapuskan embel-embel dua huruf  di KTP baru yang akan dibuatnya. 

Namun disinilah sisi moralitas seolah dipermainkan, karena begitu 

licinnya antara benar dan salah, baik dan buruk, boleh dan tidak semuanya 

begitu tipis. 

Bagi para pembaca yang terlahir jauh setelah era tersebut tentu 

akan sulit mendapatkan gambaran mengenai kondisi saat itu. Tapi dengan 

mengingat kembali bahwa teks juga merupakan sebuah sarana komunikasi, 

perlu disadari bahwa dalam sebuah karya selalu ada penggalan-penggalan 

sejarah dan kebenaran dari sudut/perspektif si penulis itu sendiri. 

Dikarenekan oleh itulah,  sikap netral dan pentingnya mengumpulkan 

banyak literature dan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini 

sangat dibutuhkan. 

Latar belakang pengarangnya, Martin Aleida adalah merupakan 

seorang penulis yang selalu menggunakan tema yang hampir sama atas 

karya-karya yang dikerjaannya. Tema yang dia angkat sebagai tulisan 
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kerapkali bersinggungan dengan pengalaman apa yang telah ia alami 

sebelumnya. Dengan persentuhan langsung Martin dengan realitas tersebut 

ia ikut menyumbangkan fakta dan sisi-sisi tersembunyi bagi karya 

fiksinya. Dalam sebuah pengantar untuk kumpulan cerpennya ‘Leontin 

Dewangga’ yang diterbitkan pada tahun 2003, ia mengkorelasikan 

pengalaman dan sikap kepengarangannya itu dalam apa yang ia sebut 

sebagai “sastra kesaksian”. Karya sastranya selalu dinilai memiliki 

komitmen yang jelas pada kemanusiaan. Bahkan tidak jarang karyanya 

menjadi pantulan dari perjalanan hidupnya sendiri. Sebagaimana dalam 

“Ratusan Mata di Mana-mana” (dimuat dalam buku kumpulan cerpen 

yang sama dengan “Ode Untuk Selembar KTP”) yang tidak lain adalah 

sepenggal memoarnya sebagai jurnalis sekaligus mantan pemuda aktivis 

yang mengalami langsung banyak peristiwa pasca-Peristiwa 65. 

Beranjak dari keinginan untuk mengetahui konstruksi teks sastra 

sebagai media komunikasi terhadap kritik sosial didalam sebuah karya 

sastra, yang sering kali sarat dengan komunikasi dan begitu dekat dengan 

kehidupan kita sehari-hari. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema 

diatas dan akan melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: 

TEKS SASTRA SEBAGAI SARANA KRITIK SOSIAL (Studi Analisis 

Wacana Kritis atas Teks Cerpen “Ode untuk Selembar KTP” karya Martin 

Aleida) 

 



7 

 

1.2. BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti hanya akan dibatasi pada pesan kritik 

sosial yang terdapat di dalam seluruh isi teks sastra cerpen “Ode untuk 

Selembar KTP” karya Martin Aleida. 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimana konstruksi teks sastra sebagai sarana kritik sosial atas teks 

cerpen ‘Ode untuk Selembar KTP’?. 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk 

mengetahui konstruksi teks sastra sebagai sarana kritik sosial atas teks 

cerpen “Ode untuk Selembar KTP”. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Pengetahuan mengenai temuan penelitian dalam kajian teks sastra 

sebagai media komunikasi dalam kritik sosial diharapkan dapat 

memberikan berbagai manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai 

kalangan akademis, sebagai bahan referensi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

b. Menjadi sebuah wacana pengetahuaan baru, membuka pemahaman, 

dan dapat dikaji lebih lanjut 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran atas 

pengetahuan tentang adanya kritik sosial di dalam suatu teks sastra 

yang dapat memberikan hasil positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


