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ABSTRAK 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kritik sosial dalam naskah 
drama “Nyonya-Nyonya” melalui unsur-unsur dominan di dalam teks, serta 
menemukan makna kritik sosial di dalam teks dalam kaitannya dengan 
permasalahan sosial yang terjadi pada realitas kehidupan di masyarakat. 
     Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan memanfaatkan 
teori refleksi George Lukacs untuk mencermati hubungan antara realitas yang 
dialami oleh pengarang dan alam ciptaan pengarang, serta mengungkap makna 
kritik sosial yang tersaji di dalam teks dan kaitannya dengan realita kehidupan 
sosial di masyarakat. 
       Penelitian ini mengungkap kritik sosial dalam drama “Nyonya-Nyonya” 
tersaji melalui unsur-unsur dominan di dalamnya, yakni tokoh dan penokohan, 
alur/plot, tema, serta latar. Kritik sosial ditemukan melalui dialog para tokoh 
dalam cerita, alur maju yang menggiring rangkaian peristiwa dalam menimbulkan 
konflik dan menyajikan klimaks yang dialami tokoh utama, kemudian pada tema 
tentang kemerosotan moral yang menjadi gagasan dasar umum dalam cerita pada 
drama ini, serta latar yang seolah memberikan penekanan pada saat terjadi konflik 
maupun klimaks. 
       Kritik sosial pada naskah drama “Nyonya-Nyonya” meliputi kritik terhadap 
kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti rasa hormat antar 
sesama yang semakin menghilang, tindakan suap, kejujuran yang semakin 
memudar, korupsi, mudahnya masyarakat melakukan tindak kekerasan yang 
semakin marak, dan perselingkuhan,. Selain itu, naskah ini juga menyajikan kritik 
terhadap elite politik di Indonesia terutama mereka yang duduk di parlemen 
sebagai wakil rakyat, serta perempuan dan materialisme dalam kaitannya dengan 
realitas sosial di masyarakat. 
        Makna kritik sosial yang disampaikan dalam naskah drama “Nyonya-
Nyonya” karya Wisran Hadi ini adalah upaya menyadarkan masyarakat akan 
permasalahan sosial menyangkut masalah moralitas yang sedang melanda bangsa 
Indonesia, agar masyarakat dapat lebih kritis dalam berpikir dan segera melakukan 
tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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