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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung 

membutuhkan kehadiran orang lain. Tanpa kehadiran orang lain ia merasa kurang 

berarti, paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosial terdiri atas sekumpulan beberapa orang 

atau kelompok yang berinteraksi untuk melakukan kegiatan-kagiatan dan saling 

mendukung untuk memenuhi kehidupan satu dengan yang lain.  

Seorang sastrawan juga merupakan anggota masyarakat bangsanya, 

sehingga dalam menciptakan karya sastra tidak bisa lepas dari latar sosial budaya, 

agama, dan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam memahami karya 

sastra drama Maria Magdalena karya Friedrich Hebbel harus memahami latar 

sosial dan budaya. Melalui karya sastra diharapkan manusia dapat menghayati 

persoalan-persoalan hidup dalam masyarakat, masalah sosial, hubungan manusia 

dengan sesama manusia. Melalui kritik sosial, pengarang dapat mengkritisi 

masalah-masalah sosial, misalnya masalah kemiskinan, kesewenang-wenangan, 

penguasa, ketidakadilan dan sebagainya. Pesan-pesan ini disampaikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh pengarangnya. Sampai sekarang masih 

banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat, maka penulis 

merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah sosial ini dengan 

pendekatan sosiologi sastra.  
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Karya sastra dibagi menjadi beberapa genre, salah satunya adalah drama. 

Dasar dari drama adalah konflik kemanusiaan yang selalu menguasai atau menjadi 

perhatian dan minat umum. Perhatian pada konflik ini adalah dasar dari drama. 

Ferdinand Brunetiere via Harymawan (1993: 9) mengembangkan konsep tersebut 

menjadi the law of drama yang berpokok kepada: lakon harus menghidupkan 

pernyataan kehendak manusia menghadapi dua kekuatan yang saling beroposisi. 

Secara teknis disebut “kisah dari protagonis” yang menginginkan sesuatu, dan 

“antagonis” yang menentang dipenuhinya keinginan tersebut. Protagonis ialah 

peran yang membawakan ide prinsipiil, dan antagonis adalah lawan protagonis 

yang menentang ide prinsipiil. Pertentangan di antara dua kekuatan (protagonis 

dan antagonis) itu mengakibatkan apa yang dinamakan Dramatic Action.  

Menurut Sumardjo dan Saini (1986: 31), drama adalah karya sastra yang 

mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Pokok drama adalah 

cerita yang membawakan tema tertentu, diungkapkan oleh dialog dan perbuatan para 

pelakunya. Salah satu karya drama adalah Maria Magdalena, yang merupakan 

drama tragedi modern pertama yang tidak lagi menggambarkan konflik rakyat 

kebanyakan dengan kaum bangsawan, melainkan penggambaran persoalan yang 

dialami oleh rakyat biasa. Drama ini ditulis di Paris dan disebut drama sosial 

karena drama ini menceritakan konflik internal dalam kehidupan rakyat jelata. 

Maria Magdalena mendapat respon positif dari masyarakat dan mengukuhkan 

pengarangnuya sebagai dramawan yang berpengaruh pada masa itu.  

Drama Maria Magdalena adalah karya Christian Friedrich Hebbel, putra 

seorang tukang batu yang lahir di Denmark pada 18 Maret 1813 di Wesselburen, 
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Dithmarschen dan meninggal pada 13 Desember 1863 di Wina. Ia adalah seorang 

dramawan dan penyair Jerman dan merupakan seorang pengarang antara 1848-

1890, yaitu pada masa Realismus. Karya drama tersebut adalah karya yang 

memasyhurkan nama Friedrich Hebbel sebagai dramawan terbesar di Jerman. 

Seperti dalam sejarah sastra, pada masa ini karya-karyanya terpengaruh oleh 

keadaan pikiran atau apa yang diangan-angankan dan tidak terbatas dari gambaran 

kenyataan saja tetapi upaya untuk memproduksi artistik juga dan karya sastra 

pada zaman ini bersifat khas kerakyatan. Di Jerman, pada masa ini karya sastra 

berisi nilai-nilai atau ide-ide kaum borjuis dan munculnya Marxisme atau adanya 

perubahan untuk mencapai harapan yang lebih baik.  

Pada tahun 1843, Fredrich Hebbel menciptakan drama Maria Magdalena 

dengan cerita yang sangat menyedihkan namun memperoleh sukses besar dan 

mendapat pengakuan atas karyanya tersebut di Wina, Austria. Maria Magdalena 

adalah drama terbesar yang diciptakan oleh Friedrich Hebbel dan merupakan 

drama tragedi yang terdiri atas tiga babak. Pada zaman tersebut sangat jarang para 

pengarang menuliskan karya mereka dalam bentuk drama, sehingga Maria 

Magdalena mendapat penghargaan dan perhatian khusus dari para sastrawan di 

Eropa. Pada awalnya judul drama ini adalah Klara, yaitu nama tokoh utama dalam 

cerita drama, kemudian judulnya diganti menjadi Maria Magdalena yang diambil 

dari nama wanita pendosa yang bertaubat di dalam injil. Karya-karya Hebbel 

kebanyakan dilatari oleh zaman peralihan, yaitu zaman pada saat berkembangnya 

agama Kristen di Jerman. Drama ini merupakan drama besar yang sukses sampai 

saat ini. Dalam menulis drama Maria Magdalena, Hebbel menggunakan bahasa 
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sehari-hari karena menceritakan kehidupan rakyat biasa. Kehidupan masyarakat 

pada zaman Friedrich Hebbel masih sangat menjunjung tinggi moral.  

Drama ini bercerita tentang Klara anak dari seorang tukang kayu Meister 

Anton yang telah bertunangan dengan Leonhard, namun tunangan Klara ini tidak 

mencintainya dengan sepenuh hati. Suatu saat Klara bertemu dengan Sekretär, 

pacar masa lalunya yang telah lama menghilang. Klara sebenarnya lebih 

mencintai Sekretär daripada Leonhard, namun ia telah mengandung anak dari 

tunangannya itu. Sementara itu saudara laki-laki Klara, Karl membuat ibunya 

shock dan meninggal mendadak karena ia dituduh mencuri sebuah perhiasan dan 

akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Peristiwa ini membuat Leonhard 

semakin memojokkan Klara. Di akhir cerita Klara bunuh diri karena merasa tidak 

kuat menahan kehidupannya yang sangat menyedihkan ini. Sementara itu, di 

tempat lain terjadi duel antara Leonhard melawan Sekretär dan dalam duel ini 

dimenangkan oleh Sekretär. 

Dengan karya tersebut Hebbel memelopori lahirnya aliran Realismus di 

Jerman, yang karya-karyanya menitikberatkan pada kenyataan sehari-hari, secara 

objektif dan teliti, serta menjauhi sikap subjektif dan idealis. Menurut peneliti, 

cerita dalam drama ini sangat menarik dan sering terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Peneliti sangat tertarik untuk menganalisis karya sastra tersebut 

ditinjau dari sosiologi sastra karena di dalam karya sastra ini banyak terdapat 

masalah-masalah sosial dan pesan yang ada dalam karya sastra tersebut dapat 

dijadikan teladan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang 

timbul dewasa ini. Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, serta keadaan 
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dan watak masyarakat tempat hidupnya sering kali menggugah sastrawan untuk 

menuangkannya di dalam karya mereka.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang mempunyai 

persamaan dengan pendekatan mimetik yaitu menganggap karya seni sebagai 

dokumen sosial. Perbedaannya, pendekatan sosiologis tetap bertumpu pada 

masyarakat, sedangkan pendekatan mimetik, khususnya bertumpu pada karya 

sastra. Pendekatan sosiologis gambaran umumnya tertuju pada kehidupan 

masyarakat yang diceritakan, bagaimana para tokoh-tokohnya menjalani 

kehidupan di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan jelas proses 

dan interaksi sosial yang dilakukan para tokoh dalam drama.  

 

B. Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan difokuskan 

pada hal-hal berikut.  

1. Masalah-masalah sosial apa saja yang terdapat dalam drama Maria 

Magdalena karya Friedrich Hebbel?  

2. Apa penyebab masalah sosial yang terdapat dalam drama Maria Magdalena 

karya Friedrich Hebbel?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan hal-hal berikut.  
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1. Masalah-masalah sosial yang terdapat dalam drama Maria Magdalena karya 

Friedrich Hebbel.   

2. Penyebab masalah sosial yang terdapat dalam drama Maria Magdalena karya 

Friedrich Hebbel.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adanya kegiatan penelitian terhadap karya sastra diharapkan mampu 

menjembatani pemahaman antara karya sastra dan pembacanya. Oleh karena itu, 

ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, di antaranya adalah 

sebagai berikut.   

1. Manfaat Teoretis  

a. Dapat mengetahui karya sastra yang berisi masalah-masalah masyarakat pada 

umumnya.   

b. Dapat menambah pengetahuan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jerman mengenai sastra Jerman.  

c. Dapat menambah pengetahuan tentang masalah-masalah sosial khususnya 

dalam naskah drama.  

2. Manfaat Praktis  

a. Pembaca dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut masalah-masalah 

sosial yang terjadi dalam drama Maria Magdalena.  

b.  Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu bahan 

pengembangan pendidikan di sekolah agar para peserta didik dapat 

mengembangkan kepribadian diri membentuk  jiwa sosial yang baik.  
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E. Batasan Istilah  

Masalah sosial: adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi 

bentrokan antara unsur-unsur yang ada, akan dapat menimbulkan gangguan 

hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.  

Drama: adalah suatu bentuk karya sastra yang diperankan oleh aktor dan bisa 

diwujudkan dengan berbagai media, antara lain di atas panggung, film, dan 

televisi. Drama juga terkadang dikombinasikan dengan musik dan tarian, 

sebagaimana sebuah opera. Di Indonesia, pertunjukkan sejenis drama mempunyai 

istilah yang bermacam-macam, seperti wayang orang, ketoprak, ludruk (Jawa 

Tengah dan Jawa Timur), lenong (Betawi), randai (Minang), reog (Jawa Timur), 

rangda (Bali).  

Kajian: adalah cara menelaah.  

Sosiologi sastra: adalah pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan 

segi-segi kemasyarakatan. Sosiologi adalah telaah tentang proses sosial manusia 

yang objektif dan ilmiah dalam masyarakat. Seperti halnya sosiologi, sastra juga 

berurusan dengan manusia dalam masyarakat sebagai usaha manusia untuk 

menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu.  

 

 


