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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu karya sastra lahir sebagai hasil kreativitas pengarang. Pengarang 

adalah anggota dari suatu atau kelompok sosial tertentu oleh karena itu tidak 

mengherankan jika sebuah karya sastra hadir sebagai perwujudan atas keadaan 

sosial masyarakat bahkan pengarang pun termasuk di dalam bagian tersebut. 

Kreativitas yang ditampilkan oleh pengarang bersifat imajinatif akan tetapi 

konsep imajinatif yang dimaksud tidak dipahami sebagai khayalan yang melulu 

hadir sebagai hasil imajinasi tanpa didasari oleh kenyataan atau realitas tertentu. 

Sebaliknya, imajinasi dalam karya sastra merupakan pengalaman pengarang dan 

pengalaman tersebut merupakan jawaban atau respon jiwa seorang pengarang 

ketika kesadarannya bersentuhan dengan realitas. Realitas yang dimaksud adalah 

sesuatu yang dapat merangsang atau menyentuh kesadaran manusia baik yang 

berada di dalam dirinya maupun yang berada di luar dirinya. Realitas itu dapat 

berupa peristiwa yang dialami sendiri ataupun disaksikan, dapat pula berupa 

gagasan-gagasan. Semua itu menyentuh kesadaran pengarang yang kemudian 

direspon ditanggapi melalui karya sastra yang dihasilkan. Realitas yang 

ditanggapi dalam karya sastra bentuknya juga bermacam-macam, mulai dari karya 

sastra berupa drama, monolog, novel, puisi dan cerpen. Beberapa karya sastra 

yang muncul karena dilatarbelakangi realitas diantaranya  naskah drama berjudul 

Jangan Menangis Indonesia karya Putu Wijaya, RT Nol RW Nol karya Iwan 

Simatupang, puisi-puisi  karya W.S. Rendra salah satunya yang berjudul  
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 Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta. Realitas dalam fiksi juga disampaikan oleh Seno 

Gumira Ajidarma dalam bentuk cerpen seperti beberapa judul cerpen Seno berikut 

yakni Saksi Mata, Penembak Misterius, Karangan Bunga dari Menteri dan masih 

banyak lagi. Selain Putu Wijaya, W.S Rendra, Iwan Simatupang dan Seno Gumira 

Ajidarma sebenarnya masih banyak kumpulan karya satra yang bercerita tentang 

realita kehidupan berupa kritik sosial, semua penulis menyampaikan dengan bahasa 

yang berbeda dan sesuai dengan ciri khas penulis. Sebut saja misalnya karya sastra 

naskah monolog yang ditulis oleh Agus Noor. Penulis yang secara umum sudah 

dikenal sering menyampaikan ide atau gagasan mengenai realita kehidupan dalam 

bentuk cerpen itu ternyata juga menulis naskah monolog dengan model penceritaan 

yang tidak jauh beda dengan cerpen-cerpennya yakni memasukkan unsur kritik sosial. 

Banyak persoalan sosial yang akhirnya membuat Agus Noor untuk menulis sebuah 

naskah monolog. Monolog yang berjudul Sarimin karya Agus Noor yang sekaligus 

menjadi objek kajian dalam skripsi ini, lebih banyak berkaitan dengan realitas sosial 

politik yang kadang diungkapkan Agus Noor dalam bentuk karya sastra komedi 

satire.  

Monolog sendiri adalah salah satu jenis drama yang sering dimainkan dalam 

pementasan teater dan diperankan oleh satu orang yang menjelma menjadi berbagai 

jenis tokoh yang terdapat dalam naskah. Banyak karya monolog yang lahir dari 

kegelisahan-kegelisahan dunia.  Begitu juga dengan monolog dari Agus Noor yang 

berjudul Sarimin tentunya tidak hadir secara begitu saja namun muncul sebagai 
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monolog yang lahir karena adanya kegelisahan dan simpang siur di bidang hukum di 

negara ini. Kondisi sosial di bidang hukum atau tindak peradilan kemungkinan 

menjadi inspirasi bagi pengarang untuk menghasilkan naskah monolog Sarimin oleh 

karena itu untuk menunjukkan atas simpang siur peradilan dalam naskah tersebut, 

maka peneliti akan melakukan kajian terhadap teks naskah monolog Sarimin dengan 

menitik beratkan pada peranan tokoh yang dimunculkan dalam naskah. Secara sekilas 

kisah yang diceritakan dalam monolog Sarimin juga mencakup sindiran-sindiran 

terhadap orang-orang yang dekat dengan dunia tindak peradilan. Agus Noor tidak 

secara frontal ketika hendak mengingatkan tentang penyelewengan keadilan, ia justru 

membuat cerita yang berbeda lewat komedi satire yang ia sampaikan. Melalui kajian 

ini akan digali model atau cerminan tokoh dari realitas yang ada. Diharapkan dengan 

mengidentifikasi tokoh ini, maka pembaca akan tahu tindak penyelewengan keadilan 

seperti apa yang selama ini sering terjadi dan siapa saja orang yang pernah melakukan 

tindak  penyelewengan hukum tersebut. 

Monolog Sarimin adalah salah satu naskah monolog karya Agus Noor yang 

ditulis pada tahun 2007 dan dipentaskan keliling ke beberapa kota besar, termasuk 

salah satunya di Surabaya. Naskah ini memang tidak diterbitkan menjadi buku namun 

jika ingin membacanya bisa meminta langsung ke penulisnya atau menguduh di situs 

resmi milik penulis. Monolog Sarimin menceritakan Sarimin adalah seorang tukang 

topeng monyet keliling yang lugu sehingga ketika dia merasa sudah berbuat benar 

tapi justru dianggap bersalah atau menyalahi hukum untuk suatu hal yang tidak dia 
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lakukan. Suatu ketika Sarimin menemukan sebuah KTP dan berniat baik 

mengembalikan KTP pada pemiliknya, ia justru dianggap sebagai pencuri sebab KTP 

yang ditemukannya ternyata merupakan KTP salah satu hakim agung yang tersohor 

sehingga pihak polisi justru menuduhnya sebagai seorang pencuri. Kisah ini menjadi 

semakin dramatis lagi, ketika Sarimin juga disuruh mengaku bersalah dan diiming-

imingi untuk bebas dari pasal-pasal yang menjeratnya jika ia mau mengaku bersalah. 

Padahal disisi hukum, orang yang terbukti bersalah akan terlebih dulu dijebloskan ke 

dalam penjara. Pemutarbalikkan fakta inilah yang menjadi menarik untuk diteliti 

dalam naskah monolog Sarimin, selain itu nantinya akan menjadi titik awal untuk 

menelusuri kepada siapakah sindirian-sindirian dalam naskah monolog Sarimin 

ditujukan. Apalagi Sarimin merupakan potret wajah masyarakat Indonesia yang tidak 

paham hukum dan selalu menjadi korban dalam kejahatan oknum tertentu.  

Penelitian dalam naskah monolog ini akan menggunakan pendekatan mimetik 

dari Aristoteles dan Plato. Mimetik sendiri berasal dari bahasa Yunani mimesis yang 

berarti tiruan. Maka kajian selanjutnya akan menunjukkan model tiruan dari kondisi 

sosial yang ada dalam naskah dan contoh-contoh kejadian nyata atau realita. Realita 

itu sendiri dapat kita lihat melalui berita koran atau media massa sehingga dalam 

penelitian ini dapat dikatakan bahwa pada naskah sastra adalah cerminan dari kisah 

nyata yang pernah terjadi. Penelitian ini akan memilih teks dari berita media dan 

kemungkinan akan lebih banyak memanfaatkan media online supaya lebih mudah, 
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namun tentunya yang tetap memiliki kesamaan atau setidaknya pemaknaan yang 

serupa dengan naskah monolog Sarimin.  

 Alasan menggunakan pendekatan mimetik ini karena setiap karya sastra 

memang mempunyai pemaknaan yang lebih dan sebuah teks selalu berkaitan dengan 

hal-hal disekitar penulisnya khususnya kejadian nyata atau realita kehidupan. Seperti 

yang pernah dijelaskan oleh Jacob  (1988 : 25) kaitan karya sastra imajinatif dengan 

realitas kehidupan sangat tipis sehingga sebuah karya sastra dipandang sebagai 

imitasi dari realitas kehidupan tersebut. Bahkan menurut filsuf seperti Plato, dasar 

pertimbangannya adalah dunia pengalaman yaitu karya sastra itu sendiri tidak bisa 

mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Secara 

hierarkis dengan demikian karya seni berada di bawah kenyataan. Berasal dari 

pemikiran Jacob dan Plato inilah maka peneliti meyakini adanya tiruan tokoh-tokoh 

dalam teks dan naskah berita di media baik koran cetak maupun online yang juga 

menjadi bagian dari ide dan gagasan penulis.  

Gagasan dalam kehidupan nyata yang kemudian dituangkan pengarang dalam 

bentuk naskah drama disampaikan dengan cara berbeda dan ciri khas pengarang juga 

terlihat saat pertama kali membaca naskah monolog satu ini. Hal ini tentu juga 

berkaitan dengan perkembangan kondisi sosial politik di Indonesia yang pada 

umumnya sangat berpengaruh terhadap karya sastra yang dihasilkan. Contohnya 

seperti pada masa perkembangan pemerintahan era reformasi yang tidak kunjung 

baik, bahkan era reformasi diklaim sebagai model pemerintahan orde baru 
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kw1(imitasi), yang terkesan seolah pemerintahan era reformasi tidak jauh beda 

dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya kenyataan tersebut tidak sesuai dengan 

cita-cita masyarakat Indonesia yang mengharapkan adanya sistem pemerintahan yang 

benar-benar reformasi dan tidak ada kecurangan. Karya sastra di era pergantian 

pemerintahan banyak yang merefleksikan tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas 

dalam di bidang peradilan seperti polisi, pengacara dan hakim agung. Tidak 

terkecuali dengan karya Agus Noor yang sebelumnya mengeluarkan buku berjudul 

“Matinya Toekang kritik” juga menyindir kasus-kasus sosial politik serta 

kemanusiaan yang pernah ada dalam kehidupan nyata. Bahkan saat Agus Noor 

menuliskan kembali naskah monolog berjudul Kucing yang sebenarnya karya Putu 

Wijaya, ia juga banyak menyelipkan sindiran terhadap pemerintahan. Ciri khas 

banyolan atau gagasan menggelitik yang terkait dunia politik seolah memang sudah 

menjadi ciri khas dari pengarang asal Yogyakarta tersebut.  

 Melihat dari ciri khas yang dimunculkan oleh Agus Noor, sebenarnya dalam 

naskah monolog yang berjudul Sarimin ide berupa komedi atau banyolan tentu 

dimasukkan oleh penulis naskah namun sekali lagi meski secara umum naskah ini 

berisi tentang komedi khas Agus Noor, naskah ini masih diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengkaji lebih dalam mengenai ide maupun gagasan yang dimunculkan 

oleh penulis dan kaitannya dengan kenyataan atau keadaa di luar karya sastra. 

Pendekatan mimetik akan digunakan untuk mengkaji tokoh dan contoh kasus  yang 

dimunculkan dalam naskah ini. Bentuk kajiannya hanya dilakukan dengan meneliti 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KRITIK ATAS MATINYA KEADILAN.... MAMIK WIJAYANTI



 

 

7 

 

hampir semua elemen naskah media baik berita berupa straight news maupun 

softnews serta surat pembaca. Kemungkinan besar penelitian ini akan memilih 

menggunakan media online sebagai pelengkap penelitiannya karena lebih mudah 

mencari naskah online dibandingkan berita cetak. Selain dengan menggunakan media 

online karena masyakarat saat ini juga lebih fokus pada berita online ketimbang cetak 

sehingga naskah-naskah dari berita online kemungkinan besar akan lebih banyak 

dipakai.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dikaji pada bab-bab selanjutnya sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah satire dimunculkan dalam teks komedi monolog Sarimin? 

b. Bagaimanakah makna satire yang dimunculkan dalam naskah monolog 

Sarimin? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan 

 Penelitian naskah monolog Sarimin karya Agus Noor ini memiliki beberapa 

tujuan sebagai berikut :  
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a. Untuk menjelaskan karakteristik komedi satire yang terdapat dalam naskah 

monolog sarimin. Caranya dengan memakai pisau bedah struktur terlebih 

dahulu yakni memaparkan unsur instrinsik naskahnya.  

b. Untuk menjelaskan hubungan teori mimetik dan makna tokoh dan penokohan 

yang terdapat dalam naskah monolog Sarimin. Caranya dengan menunjukkan 

kontruksi tiruan tersebut melalui cerita naskah asli yang berasal dari media 

massa. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi semua orang dan menjadi 

sumbangan untuk perkembangan Sastra Indonesia, khususnya kajian naskah monolog 

(teater) yang menggunakan analisis atau pendekatan mimetik. Selain itu manfaat 

penelitian untuk menemukan makna berlebih yang ada dalam teks, sehingga satire 

menjadi jelas untuk ditujukan pada siapa? Penelitian ini diharapkan juga dapat 

memberikan sarana dalam strategi membaca sebuah naskah monolog dan 

mengungkapkan makna di dalamnya. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.     

1. 4 Tinjauan Pustaka  

 Komedi satire memiliki arti, cerita bermakna untuk menyindir orang, lembaga 

atau sekelompok grup tertentu. Namun sindirian-sindirian ini disampaikan dalam 
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format yang unik dan lucu sehingga justru tawa yang banyak didapat ketika membaca 

atau pun melihat pementasan naskah-naskah yang berbau komedi satire. Saat 

melakukan beberapa pencarian di perpustakaan kampus lain secara online misalnya di 

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Universitas Indonesia belum 

ditemukan penelitian terhadap naskah monolog Sarimin baik berupa skripsi. 

Meskipun sebelumnya juga sudah banyak karya Agus Noor yang lain dan telah 

diteliti dengan menggunakan berbagai jenis pisau bedah. Namun dalam penelitian 

kali ini akan melihat kesamaan tokoh dan penokohan dari tokoh dan penokohan yang 

dimunculkan dalam naskah, jadi bukan persamaan karya-karya Agus Noor.  

 Sebelumnya penelitian terhadap naskah monolog Sarimin hanya berupa 

sinopsis atau pendapat dari beberapa orang yang telah menonton pementasan 

monolog tersebut. Beberapa tulisan yang muncul di dunia maya tersebut, rata-rata 

hanya merupakan pendapat pribadi tentang cerita monolog Sarimin yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan di blog. Contohnya adalah blog SastraIndonesia.com yang 

memberi judul “Sarimin maunya jujur malah ajur” untuk ulasan naskah monolog 

Sarimin. Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut dapat dinyatakan bahwa naskah 

monolog sarimin ini cukup mendapat tanggapan dari para penonton yang sekaligus 

berfungsi sebagai pembacanya. Walaupun tanggapan itu berupa resensi dan telaah-

telaah singkat. Jadi kemungkinan naskah monolog Sarimin ini sebenarnya belum 

pernah diteliti oleh kalangan kademisi oleh karena itu dalam penelitian inilah naskah 
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monolog Sarimin akan ditelaah dan dijadikan objek penelitian akademisi dengan 

memilih pendekatan mimetik yang dikenalkan oleh Plato untuk membedahnya. 

 Naskah monolog Agus Noor sendiri bisa diunduh di bank naskah dan 

beberapa webside lain karena sangat mudah untuk mendapatkan naskah ini. Bahkan 

di blog pribadi penulis sendiri juga dengan senang hati untuk memberikan naskahnya 

pada orang lain. Meski bisa didapat secara mudah namun sejauh ini dalam pencarian 

oleh peneliti belum pernah menemukan teks monolog Sarimin menjadi bahan 

penelitian ilmiah, sedangkan penelitian lain yang berkaitan dengan karya Agus Noor 

pernah dilakukan oleh Mahshunah jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul 

“Parodi Atas Realitas Politik Indonesia Pada Era Reformasi Dalam Matinya Toekang 

Kritik Karya Agus Noor.” Penelitian terhadap naskah ini lebih mengungkapkan 

tentang parodi yang tampak dalam struktur naskah. Teori yang digunakan oleh 

Mahshunah untuk mencari tahu tentang parodi yang dimunculkan yakni 

menggunakan teori semiotika yang dikembangkan oleh Riffaterre. Sedangkan 

beberapa peneliti akademisi juga pernah meneliti karya-karya Agus Noor, namun 

untuk naskah monolog Sarimin, belum ada yang menjadikannya sebagai objek kajian.  

 Beberapa penelitian sastra lainnya yang menggunakan pendekatan mimetik 

pernah dilakukan oleh Noer Sidik mahasiswa dari program studi bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1993 dalam skripsinya yang 

berjudul Mitos Semar Dalam Novel “Pol” Karya Putu Wijaya Sebuah Analisis 
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Mimetik. Penelitian tersebut lebih banyak mengungkapkan tentang mitos tokoh semar 

dalam novel dengan kehidupan nyata yang berkembang lewat falsafah Jawa. Pada 

tahun 1992/1993 juga dilakukan penelitian skripsi dengan menggunakan teori 

mimetik yang dilakukan oleh Anang Santosa mahasiswa progam studi Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Airlangga Surabaya. Jika penelitian sebelumnya lebih 

banyak mengungkap mitos dan kenyataan maka untuk penelitian mimetik dari Anang 

lebih banyak mengungkap tentang pandangan hidup orang jawa dan kenyataan yang 

pernah berlaku. Berbeda dari penelitian pendekatan mimetik sebelumnya yang 

menggunakan novel maka penelitian kali ini naskah menggunakan monolog yang 

belum pernah digunakan sebagai obyek penelitian berupa skripsi hal ini dibuktikan 

dengan beberapa kali pencarian pada perpustakaan online kampus namun belum 

ditemukan penelitian yang menggunakan naskah monolog Sarimin. 

1.5 Landasan Teori 

 Penelitian ini memanfaatkan pendekatan mimetik yang dikembangkan dari 

pemikiran Plato untuk mendapatkan makna teks. Namun guna memudahkan untuk 

mengetahui karakteristik cerita dalam naskah monolog Sarimin maka akan diawali 

terlebih dulu dengan menggunakan teori struktur sebelum masuk dan mengupas 

secara mendalam melalui pendekatan mimetik.  Teori struktur digunakan untuk 

mencari karakter struktur komedi satire yang terdapat dalam cerita (tema besar) 

seperti alur, tokoh, latar, gaya bahasa dan penokohan. Analisis struktur pada naskah 

monolog Sarimin bukan hanya sekadar pemaparan unsur instrinsik semata tetapi hasil 
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dari pemaparan tersebut akan digunakan untuk analisi lanjutan yang menjelaskan 

adanya tiruan-tiruan cerita kehidupan nyata yang dituangkan penulis dalam sebuah 

naskah monolog  dengan menggunakan teori mimetik (antara teks satu dengan naskah 

lain, yang dalam penelitian menggunakan naskah dan media massa untuk diteliti).  

 Penggunaan teori mimetik tidak terlepas dari struktur, dimana struktur 

digunakan sebagai dasar dari penelitian teori mimetik untuk mengungkap hubungan 

antar tokoh dalam naskah dengan tokoh dalam berita di media massa sehingga 

dengan mengetahui lebih dulu struktur naskah ini, maka selanjutnya akan lebih 

mudah untuk menemukan benang merah antar tokoh yang menunjukkan 

ketidakadilan itu sendiri. Penggunaan berita dalam media cetak atau pun online hanya 

sebagai bukti untuk menunjukkan kontruksi yang dimunculkan pada kehidupan nyata 

atau keadaan di luar karya sastra, mengingat pendekatan mimetik selalu mengkaitkan 

karya sastra dengan menggunakan tiruan yang muncul dalam kehidupan nyata. Meski 

tiruan yang dimunculkan dalam kehidupan bisa berupa penurunan atau peningkatan 

makna. 

1.5.1 Teori Struktur  

 Menurut A. Teeuw (1983 :135) analisis struktur bertujuan untuk membongkar 

dan memaparkan secara cermat, teliti, detail dan mendalam mengenai keterkaitan dan 

keterjalinan semua tafsir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan 

makna menyeluruh. Melalui struktur maka akan diperoleh secara lebih terperinci 
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mengenai unsur instrinsik yang ada dalam karya sastra sehingga akan lebih 

memudahkan untuk melakukan penelitian lanjutan. Apalagi dalam pencarian struktur 

juga akan diperoleh beberapa data mengenai garis besar struktur dalam naskah 

bergenre komedi satire. Meski sebenarnya secara teknis untuk membedah unsur 

instriknya juga tidak jauh beda dengan berbagai penelitian lain.  

Berdasarkan berbagai pendekatan struktur teks, penelitian ini memilih 

pendekatan mimetik untuk membedah naskah. Walaupun pemilihan teori tersebut 

terkesan pragmatis namun dipilih atas dasar sifat reprensentatif terhadap penelitian. 

Beberapa kajian struktur tersebut meliputi judul, tema, sudut pandang, alur, latar yang 

terbagi dalam tiga jenis yakni waktu, tempat dan suasana, serta struktur tokoh dan 

penokohan yang akan menjadi titik berat dalam penelitian naskah monolog Sarimin, 

karena penelitian akan difokuskan untuk mencari makna tokohnya dengan naskah 

lain yang berupa berita. Naskah berita ini di pilih supaya makna atas satire-satire 

yang dimunculkan juga terlihat jelas ditujukan untuk siapa.  

1.5.2  Pendekatan Mimetik  

 Mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti meniru, tiruan atau 

perwujudan. Secara umum mimetik bisa diartikan sebagai pendekatan yang 

memandang karya sastra adalah tiruan atau pembayangan dari kehidupan nyata. 

Mimetik juga dapat diartikan sebagai teori yang dalam metodenya membentuk suatu 

karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan 
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kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario 

yang timbul dari daya imajinasi dan kreatifitas pengarang dalam kehidupan tersebut. 

Pengertian Mimetik sendiri tidak terlepas dari perkembangan pemikiran filsuf Yunani 

seperti Plato. Menurut Plato dunia pengalaman yaitu karya sastra itu sendiri tidak bisa 

mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai tiruan. Secara 

hierarkis dengan demikian karya seni berada di bawah kenyataan (Ratna, 2009 : 70). 

Artinya sastra dan seni hanya merupakan peniruan atau pencerminan dari kenyataan. 

 Beberapa pandangan mengenai mimetik juga diungkapkan oleh para ahli yang 

lain, seperti Aristoteles yang menolak pandangan mimetik dari Plato, Aristoteles 

beragumentasi bahwa karya seni berusaha menyucikan jiwa manusia, sebagai 

katharsis, di samping itu juga karya seni berusaha membangun dunianya sendiri 

(Ratna, 2009 : 70). Artinya bahwa mimesis bukan hanya sekadar tiruan, bukan 

sekadar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran persona batin 

pengarangnya. Pendapat ahli lain seperti Ravezt menyatakan bahwa mimesis dapat 

diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji sastra yang berupaya untuk 

mengaitkan karya sastra dengan realita atau kenyataan. Sedangkan Abrams 

mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang 

menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar 

karya sastra. Meski ada beberapa pandangan mengenai pendekatan mimetik namun 

penelitian ini akan lebih banyak memakai pemikiran M.H Abram untuk melakukan 

penelitian naskah monolog Sarimin, mengingat kontruksi yang nanti akan 
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dimunculkan memang berkaitan dengan keadaan di luar karya sastra yakni realita 

kehidupan.  

1.6 Metode Penelitian 

 Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melakukan 

penelitian terhadap naskah monolog Sarimin karya Agus Noor. Penelitian ini juga 

melakukan studi kepustakaan dengan pembacaan terhadap semua teks yang berkaitan 

dengan naskah monolog dan melakukan pencarian data lain berupa berita. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.6.1 Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

 Objek yang  digunakan dalam penelitian ini adalah naskah monolog karya 

Agus Noor yang berjudul Sarimin. Naskah ini hanya merupakan salah satu karya 

sastra dalam bentuk monolog yang pernah ditulis oleh Agus Noor pada tahun 2007. 

Naskah ini tidak berupa cetakan buku karena itu untuk mendapatkannya bisa 

langsung didownload pada situs bank naskah atau memintanya langsung pada 

penulis. Naskah monolog Sarimin yang berjumlah 35 halaman ini sudah dipentaskan 

di gedung Taman Ismail Marzuki dan Gedung Cak Durasim Surabaya pada tahun 

2007, serta ditayangkan ulang di MetroTV. Beberapa cuplikan video mengenai 

monolog ini juga dapat ditemukan di situs youtube dengan memasukkan kata kunci 

monolog Sarimin. Pemahaman didapatkan dengan cara membaca secara berulang-

ulang naskah monolog Sarimin dan melihat beberapa cuplikan adengan yang bisa 
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dilihat di youtube sehingga peneliti mempunyai wawasan yang cukup untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.6.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan data sekunder. 

Data  primer merupakan data-data yang diambil dari teks atau naskah monolog 

Sarimin. Data primer ini memunculkan hubungan dan makna yang terdapat dalam 

naskah monolog Sarimin. Sedangkan data sekunder merupakan teks-teks atau wacana 

lain di luar naskah monolog Sarimin yang menunjang wawasan penelitian, atau 

tulisan-tulisan umum yang berkaitan dengan naskah monolog Sarimin dan realita 

yang tertuang dalam media massa kala itu. Realita media massa bisa didapat dari file 

di internet. Data yang dikumpulkan pun tidak terbatas pada tahun terbit sebuah berita, 

semua naskah berita bisa digunakan sebagai obyek penelitian.  

1.6.3 Tahap Analisis Data 

 Analisis terhadap naskah monolog Sarimin ini ada tiga tahap. Tahap pertama, 

adalah analisis terhadap struktur internal objek selain itu menunjukkan struktur satire 

yang dimunculkan dalam naskah. Tahap kedua, hubungan antara teks dan konteks 

analisis ini menelaah hubungan antara teks yang ada dalam naskah monolog Sarimin 

dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari tahap analisis pertama. Pada 

tahap kedua ini akan menggunakan wacana pendukung berupa pendekatan mimetik, 

dengan cara menyejajarkan naskah monolog dengan teks berita. Penyejajaran ini 
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bukan untuk membandingkan namun hanya untuk menunjukkan keadaan nyata diluar 

karya sastra mengingat teori yang digunakan yakni pendekatan mimetik, di mana 

model pendekatan mimetik selalu dikaitkan dengan keadaan di luar karya sastra. 

Tahap ketiga, menemukan makna dari satire-satire yang ada di dalam teks naskah 

monolog Sarimin ketika direlasikan dengan realita kehidupan dalam berita koran. Hal 

ini hanya untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa dunia dalam sastra memang 

berkaitan dengan keadaan di luar. Dalam hal ini, pembaca maupun peneliti memiliki 

peranan yang sangat penting untuk mengungkap makna yang ada dalam naskah teks.  

1.7 Sistematik penyajian 

Laporan peneltian ini tersusun atas empat bab. Secara garis besar adalah sebagai 

berikut:  

1. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematik penyajian. 

2. Bab II berisi tentang unsur instrinsik komedi satire yang muncul naskah 

monolog Sarimin. 

3. Bab III berisi tentang analisi mimetik antara naskah monolog Sarimin dengan 

realita yang ditampilkan dalam teks koran atau media massa. 

4. Bab IV berupa penutup yang meliputi simpulan dari hasil penelitian naskah 

monolog Sarimin karya Agus Noor. 
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