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Penelitian ini bertujuan untuk mengkonkretisasi segi-se
gi sosio10gis da1am teks-teks drama Indonesia mutakhir peri
'ode 1970-an sampai 1980-an. Se1ain itu, untuk mengga1i konsep
konsep hidup dan ni1ai-ni1ai kemanusiaan yang terimplisit da
lam teks-teks drama itu.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang di
1akukan dengan suatu studi pustaka di beberapa perpustakaan,
seperti di Pusat Dokumentaai Sastra H.B.Jassin (Jakarta) dan
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta); penelitian
ini~etap bertitik to1ak dari teka-teks drama Indonesia mu
takhir periode tersebwt.
Metode ~ene1itian ini dirinci menjadi beberapa bagian,
. yakni: objek penelitian, pengumpulan data kepengarangan, tek
nik pengolahan data, dan analisis data. Objek penelitian ini
menggunakan tiga naskah sebagai sampe1. Data-data kepengarang
an dipero1eh dengan fotokopi beberapa aumber seperti reaensi
resensi, artike1-artike1, dan biografi pengarangnya, serta tu
l1aan-tulisan lain yang maaih berelevansi dengan objek pene
1itian ini. Data kemudian diidentifikasi dengan sistem penca
tatan dengan kartu-kartu data. Data penunjang dipergunakan un
tuk membantu pemahaman terhadap data primernya yakni teks-teka
drama yang diana1isis ini.
Dari ana1isia terhadap naskah-naskah drama periode ini
dipero1eh kesimpu1an sebagai berikut. Teks-teks drama Indone
sia mutakhir periode ini memiliki keterkaitan dengan masyara
kat zamannya. Hal ini diketahui sete1ah dilakukan rekonstruk
si secara sinkronik fakta-fakta sosia1 dalam teks dan menghu
bungkan~a dengan kenyataan sosialnya. Tema-tema yang diper
gunakan merupakan tema-tema aoaial yang disajikan dalam ben
tuk naakah yang nonkonvenaiona1. Gagasan, kri tik , dan ide-ide
keci1 tak menyorot 1angsung pada yang dituju; me1ainkan lebih
menekankan penyadaran pada diri manusia, dan semua ini merupa
kan ciri kepedulian dan kepekaan pengarang akan 1ingkungannya
dimana mereka hidup. Teks-teks sastra drama Indonesia mutakhir
periode ini merupakanealah satu bentuk karya budaya manusia
yang mencerminkan suatu masyarakat dalam masa tertentu.
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