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Abstrak  

Masalah utama dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah kritik sosial yang 

terdapat dalam cerpen Gerimis Logam karya 

Indro Tranggono dan bagaimanakah 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat 

dalam cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode kepustakaan 

dan teknik catat. Pada metode analisis data 

digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini adalah: (a) kritik terhadap 

kesewang-wenangan pejabat pemerintah; (b) 

kritik terhadap keseweng-wenangan pejabat 

pabrik kepada warga di sekitar pabrik; (c) 

kritik terhadap ketidakpedulian pemerintah 

terhadap nasib warga di sekitar pabrik; (d) 

kritik terhadap budaya suap. Selanjutnya 

hasil penelitian ini dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Adapun 

keterkaitan penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA adalah a) kaitan 

hasil penelitian sebagai tujuan pembelajaran 

sastra yakni siswa diharapkan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yakni 

informasi, konsep, perspektif dan apresiasi; 

b) kaitan hasil penelitian sebagai bahan ajar 

sastra yakni melalui pemilihan bahan ajar 

yang sesuai maka proses pembelajaran di 

kelas akan berjalan efektif dan terarah, 

bahan ajar sastra yang akan diterapkan 

dalam hal ini adalah cerpen. Bahan ajar ini 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan 

aspek pembelajaran yaitu mendengarkan dan 

standar kompetensi (SK) adalah memahami 

pembacaan cerpen serta kompetensi 

dasarnya (KD) adalah menemukan nilai-

nilai (moral, budaya, sosial dan agama) 

dalam cerpen yang dibacakan dengan 

alokasi waktu 2 x 45 menit. 

Kata kunci: kritik sosial, cerpen, dan 

pembelajaran sastra 

Abstract 

Main problem in this research is how 

social criticism which there are in short 

story Gerimis Logam masterpiece Indro 

Tranggono and how its bearing with study 

of art in SMA. This Research aim to for the 

of social criticism which there are in short 

story Gerimis Logam masterpiece Indro 

Tranggono and its bearing with study of art 

in SMA. Data collecting conducted with 

bibliography method and technique note. At 

method analyse data used by descriptive 

method qualitative. Result of from this 

research is: (a) criticize to governmental 

functionary; (b) criticize to factory 

functionary to citizen around factory; (c) 

criticize to governmental to citizen chance 

around factory; (d) criticize to culture bribe. 

Hereinafter result of this research is related 

to study of art in SMA. As for is 

related/relevant of this research with study 

of art in SMA is; a) bearing result of 

research as target of study of art namely 

student expected can reach the target of 

study namely information, concept, in 

perpective and apresiasi; b) bearing result of 

research upon which teach art namely 

through election of appropriate teaching 

materials hence study process in class will 

walk directional and effective, materials 



teach art to be applied in this case is short 

story. Materials teach this as according to 

Curriculum Mount Set of Education              

( KTSP) mount SMA with study aspect that 

is listening and interest standard ( SK) is to 

comprehend read of short story and also its 

elementary interest ( KD) to find values ( 

moral, cultural, religion and social) in read 

off short story with time allocation 2 x 45 

minute. 

Keyword: social criticism, short story, and 

study of art 

 

A. PENDAHULUAN 

Karya sastra memiliki peranan  

penting dalam masyarakat karena karya 

sastra merupakan refleksi atau cerminan 

kondisi sosial masyarakat yang terjadi di 

dunia, sehingga karya itu mampu 

menggugah pikiran dan perasaan seseorang 

untuk berfikir tentang kehidupan. Kondisi 

yang sering terjadi adalah masalah sosial 

dan kejadian yang dialami, dirasakan, serta 

dilihat oleh pengarang kemudian melahirkan 

sebuah ide atau gagasan yang dituangkan 

menjadi sebuah karya yang mampu menarik 

perhatian khalayak untuk ikut terlibat 

maupun merasakan apa yang ingin 

disampaikan oleh pengarang.  

Sastra juga berperan dalam 

mengungkapkan fenomena manusia dan 

lingkungannya. Selain itu, sebuah karya 

sastra juga memiliki daya gugah batin dan 

jiwa seseorang, serta sastra merupakan 

media untuk mengutarakan sisi-sisi 

kehidupan manusia dan memuat kebenaran-

kebenaran kehidupan manusia yang kadang-

kadang kebenaran itu bersifat sejarah.  

Sastra menjadi media penghubung 

dalam kehidupan bermasyarakat, di 

antaranya adalah menghubungkan 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Karena 

objek sejarah sastra yaitu segala peristiwa 

yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan 

dan perkembangan suatu bangsa. Sastra 

menampilkan gambaran kehidupan, dan 

kehidupan itu sendiri adalah sebuah 

kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, 

kehidupan mencakup hubungan antar 

masyarakat, antar masyarakat dengan orang-

seorang, antar manusia dan antar peristiwa 

yang terjadi dalam batin dan jiwa seseorang. 

Peristiwa-peristiwa inilah yang sering 

menjadi bahan sebuah sastra. Seperti, 

terjalinnya hubungan seseorang dengan 

orang lain atau dengan masyarakat yang 

menumbuhkan sikap sosial tertentu atau 

bahkan untuk mencetuskan peristiwa sosial 

tertentu. 

Keadaan sosial seperti itu kemudian 

menimbulkan reaksi, baik reaksi dari 

kalangan masyarakat maupun sastrawan. 

Masyarakat melakukan reaksi terhadap 

keadaan sosial yang menyimpang dari 

aturan agama dengan cara melakukan aksi  

demonstrasi. Sedangkan, para satrawan 

menciptakan sebuah karya bertemakan 

keadaan sosial yang kemudian dalam karya 

tersebut dibumbuhi kritikan-kritikan tajam 

terhadap kondisi sosial yang menyimpang 

dari aturan-aturan yang berlaku di 

masyarakat.  

Dalam studi sastra, sering kita 

menemukan istilah ulasan, kajian, bahasan, 

telaah, sorotan tinjauan, analisis, dan 

kupasan, di samping istilah kritik sastra. 

Akan tetapi, sebagai istilah studi sastra yang 

resmi digunakan secara umum adalah kritik 

sastra. Di Indonesia istilah kritik pernah 

dihindari pemakaiannya karena dianggap 

terlalu destruktif, terlalu tajam, sangat 

menukik, dan sangat menyakitkan bagi 

orang yang dikritik. Hal ini terjadi karena 

mengkritik sering dipahami sebagai mencela 

atau mencari keburukan pihak yang dikritik. 

Dengan demikian, mengkritik membuat 

kesal pihak yang dikritik, setidaknya 

membuat kesal pihak yang dikritik akan 

merasa rendah diri. Jadi, mengkritik sendiri 

dipahami sebagai pekerjaan yang melukai 



seseorang (pihak yang dikritik). Mereka 

yang menganggap seperti itu pada umumnya 

tidak memahami arti tentang kata kritik.  

Kritik sastra adalah bidang studi sastra 

untuk “menghakimi” karya sastra, untuk 

memberi penilaian, dan keputusan mengenai 

bermutu atau tidaknya suatu karya sastra 

yang sedang dihadapi kritikus. Tanpa kritik, 

sastra memang bisa maju. Tetapi dengan 

kritik, kontribusi sastra untuk kehidupan 

kebudayaan dan pengetahuan humaniora 

bisa kian lengkap. Sastra tanpa kritik seperti 

api unggun tanpa angin, tak membara dan 

tak memberi hangat optimal. Namun, 

adanya kritik dalam masyarakat terkadang 

masih dipandang sebagai sesuatu yang 

negatif, karena sering menyampaikan 

kejelekan dan kekurangan orang lain. Akan 

tetapi, jika dilihat dari segi positif melalui 

kritik sastra, sebuah karya berupaya 

menentukan nilai-nilai hakiki karya sastra 

dalam bentuk memberi pujian, menyatakan 

kesalahan, dan memberi pertimbangan 

melalui pemahaman deskriptif, penafsiran, 

dan penilaian sastra secara sistematis dan 

terpola dengan menggunakan metode 

tertentu. 

Kritik sosial dalam karya sastra 

memang sudah banyak dilakukan oleh 

sastrawan, baik sastrawan zaman balai 

pustaka maupun sastrawan zaman moderen. 

Pengarang biasanya mengangkat tema 

tentang keadaan sosial, ekonomi, politik dan 

budaya yang sering menyimpang dari 

kaidah-kaidah agama. Kritikan tersebut 

dituangkan dalam bentuk karya sastra, 

seperti novel, drama dan puisi. Meskipun, 

pengarang tidak secara langsung 

menyuarakan inspirasi masyarakat, tetapi 

melalui karya-karya yang indah dengan 

bahasa sindiran yang sarat dengan kritikan, 

setidaknya bisa mewakili masyarakat untuk 

menyampaikan ketidakpuasan masyarakat 

kepada pihak pemerintah dan pihak yang 

sering menindas kaum lemah.  

Jenis karya sastra lainnya yang sering 

menjadi media untuk menuangkan karya 

yang berbentuk kritikan adalah cerpen 

(cerita pendek). Cerpen adalah kisahan 

pendek yang kurang dari sepuluh ribu kata 

dan memberikan kesan tunggal yang 

dominan dan memusatkan diri pada satu 

tokoh dalam satu situasi. Cerpen sebagai 

bagian dari karya sastra (prosa) menempati 

posisi penting dalam masyarakat karena 

cerpen sebagai suatu cerita naratif yang 

mengandung nilai-nilai kebaikan yang 

ditulis pengarang dalam bahasa yang indah 

dan tentunya memiliki fungsi tertentu dalam 

kehidupan. Fungsi yang dimaksud adalah 

memberikan rasa sengang, gembira, 

menghibur, dan mendidik para pembacanya 

karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan 

yang terkandung dalam cerpen sangat 

bermanfaat. Karena itu, meneliti sebuah 

karya sastra akan memperoleh manfaat dan 

berguna bagi kehidupan, serta memperoleh 

pengalaman berharga baik bagi peneliti 

maupun pembaca.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

memiilih cerpen “Gerimis Logam” karya 

Indro Tranggono. Peneliti tertarik memilih 

cerpen ini karena berkisah tentang 

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 

Cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono pertama kali dimuat di harian 

Kompas pada tanggal 27 Maret 2005. Indro 

Tranggono selaku pengarang cerpen Gerimis 

Logam memakai bahasa sindiran untuk 

mengkritik keadaan sosial yang sering 

terjadi di masyarakat. Seperti, dominasi 

kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial 

lainnya. Meskipun, pada akhir cerita dari 

cerpen Gerimis Logam ini Indro Tranggono 

tidak memihak kepada siapapun, baik 

kepada pemilik pabrik maupun masyarakat 

yang menjadi korban.  

Penyimpangan-penyimpangan dalam 

cerpen Gerimis Logam tersebut  kemudian 

perlu dikritisi sebagai sebuah penelitian, 

baik terhadap karya sastra maupun sebagai 



kritik sosial. Berdasarkan inilah penulis 

merasa tertarik untuk menjembatani sebuah 

karya dengan melakukan penelitian 

mengenai kritik sosial dalam cerpen Gerimis 

Logam karya Indro Tranggono dan 

mengaitkannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala dari kelompok 

tertentu yang dapat diamati (Bogdan dan 

Taylor dalam Zuldafrial, 2012: 2).  

Penelitian ini bersifat deskriptif karena 

data yang diperoleh tidak dapat  dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, 

peneliti memaparkan gambaran mengenai 

situasi yang diteliti dalam bentuk uraian 

naratif berupa kutipan-kutipan data.   

Data adalah sumber informasi yang 

akan diseleksi sebagai bahan analisis. 

Penelitian sastra juga memerlukan data 

tetapi dalam bentuk verbal, yaitu berwujud 

kata, frase atau kalimat (Siswantoro, 2010: 

70). Data pada penelitian ini adalah berupa 

kutipan-kutipan atau kata-kata dalam 

rangkaian kalimat yang terdapat di dalam 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono. 

Sumber data terkait dengan subjek 

penelitian dari mana data diperoleh. Subjek 

penelitian sastra adalah teks-teks novel, 

cerita pendek, drama dan puisi (Siswantoro, 

2010: 72). Sumber data penelitian ini adalah 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono yang diterbitkan oleh harian 

Kompas pada tanggal 27 Maret 2005. 

Pada tahap pengumpulan data peneliti 

menggunakan teknik kepustakaan dan teknik 

catat. (a)Teknik Kepustakaan. Teknik ini 

digunakan dalam keseluruhan proses 

penelitian sejak awal hingga akhir penelitian 

dengan cara memanfaatkan berbagai macam 

pustaka yang relevan dengan bahan kajian 

yang sedang diteliti misalnya 

mengumpulkan data-data yang diperlukan 

(Hariwijaya dalam Sulpiana, 2012: 28). Data 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

berupa kata-kata, frase, klausa, kalimat, dan 

wacana yang diperoleh dari sumber data 

yaitu cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono, dan (b)Teknik Catat. Teknik 

catat ini merupakan lanjutan dari metode 

kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara mencatat 

data-data setelah melakukan pembacaan 

secara menyeluruh.  

Adapun langkah-langkah 

mengumpulkan data yang ditempuh dalam 

penelitian ini yaitu: (1) Membaca cerpen 

Gerimis Logam karya Indro Tranggono 

secara keseluruhan. (2) Menemukan bentuk-

bentuk kritik sosial yang terdapat dalam 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono. (3) Mencatat dan 

megklasifikasikan kritik sosial yang terdapat 

pada cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono serta mengaitkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA.  

Data yang terkumpul dianalisis dan 

diinterpretasikan dengan ketelitian sehingga 

akan mendapat kesimpulan yang objektif. 

Metode analisis data yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

fakta-fakta tentang kritik sosial dalam 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono. Lebih jelasnya teknik analisis 

data adalah sebagai berikut. (a) Membaca 

cerpen “Gerimis Logam” karya Indro 

Tranggono sebagai objek penelitian. (b) 



Mengumpulkan data dan referensi atau 

buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian. (c) Mencari, mengumpulkan, dan 

mengutip teks yang berkaitan dengan kritik 

sosial dalam cerpen “Gerimis Logam” karya 

Indro Tranggono. (d) Mencari keterkaitan 

antara kritik sosial dengan pembelajaran 

sastra di SMA. (e) Menarik kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan dalam 

penelitian. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan dalam penelitian ini, maka dalam bab 

ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang 

kritik sosial dalam cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono dan kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian 

ini meliputi dua hal, yaitu (a) kritik sosial 

yang terkandung dalam cerpen Gerimis 

Logam karya Indro Tranggono, (b) kaitan 

hasil penelitian dengan pembelajaran sastra 

di SMA.  

1. Kritik Sosial yang Terkandung dalam 

Cerpen Gerimis Logam Karya Indro 

Tranggono 

Cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono merupakan cerpen yang di 

dalamnya dipenuhi dengan kritik sosial. 

Cerpen ini menjadi wujud kekecewaan Indro 

Tranggono terhadap kondisi sosial yang 

terjadi di masyarakat. Seperti yang telah 

dibahas di bab II, kritik sosial adalah 

sindiran, tanggapan yang ditunjukkan pada 

suatu hak yang terjadi dalam masyarakat 

manakala terdapat sebuah konfrontasi 

dengan realitas berupa kepincangan atau 

kebobrokan. 

Kritik sosial diangkat ketika 

kehidupan dinilai tidak selaras dan tidak 

harmonis, ketika masalah-masalah sosial 

tidak dapat diatasi dan perubahan sosial 

mengarah kepada dampak-dampak dalam 

masyarakat. Kritik sosial yang mengalir 

dalam tiap-tiap kata cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono ini dapat juga 

dipahami sebagai kritik atas kenyataan 

sosial ataupun politik yang dirasa 

bertentangan dengan nilai-nilai humanisme 

dan kebahagiaan manusia. Kritik sosial yang 

terkandung dalam cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono, yaitu: a) kritik 

terhadap kesewenag-wenangan pejabat 

pemerintah, b) kritik terhadap perilaku 

semena-mena pejabat pabrik kepada warga, 

c) kritik terhadap ketidakpedulian 

pemerintah kepada nasib warga,  d) kritik 

terhadap budaya suap. 

a. Kritik Terhadap Kesewenang-

Wenangan Pejabat Pemerintah 

Pada cerpen Gerimis Logam karya 

Indro Tranggono terdapat banyak kutipan-

kutipan yang menyiratkan kesewenang-

wenangan pejabat pemerintah. Pejabat 

pemerintah seolah-olah menutup mata dan 

menutupi kebenaran yang ada hanya untuk 

mendapatkan keuntungan semata. Di 

samping itu, penjabat pemerintah juga 

seolah-olah tidak ingin disalahkan terhadap 

apa yang dialami oleh warga di sekitar 

pabrik jeans. Padahal dalam pembangunan 

sebuah pabrik besar seperti pembangunan 

pabrik jeans, tentu terlebih dahulu pejabat 

pemerintah sekitar tempat pembangunan 

pabrik tersebut dilibatkan dalam 

penandatangan kontrak lokasi yang strategis, 

cocok dan aman untuk pembangunan sebuah 

pabrik serta tidak akan merugikan pihak lain 

seperti warga sekitar tempat pembangunan 

pabrik jeans tersebut. Namun, kenyataan 

yang terjadi adalah pabrik jeans tersebut 

telah mencemari lingkungan warga, 

sehingga banyak warga yang menjadi 

korban. 

Sebagaimana yang diceritakan dalam 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono ini, kritik sosial terhadap 



kesewang-wenangan pejabat pemerintah 

jelas terlihat dalam kata-kata yang 

dituangkan oleh penulis cerpen tersebut. 

Sebagaimana diceritakan dalam kutipan di 

bawah ini:  

“Selaku daripada lurah, saya harapken 

daripada sodara-sodara sekalian 

jangan salah paham. Meninggalnya 

daripada Bapak Engkos ini bukan 

karena daripada limbah pabrik itu. 

Bukan. Tapi, karena e..e… daripada 

penyakit perut… Ya…ya disentri….” 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat 

bagaimana seorang pak lurah yang menjadi 

pejabat pemerintah desa, yang seharusnya 

bisa menjadi figur pemimpin yang tegas, 

malah terkesan menutup-nutupi atau bahkan 

melindungi pabrik jeans tersebut, hal ini 

tampaknya menyindir perilaku pejabat-

pejabat di tanah air kita dewasa ini yang 

lebih mementingkan  kaum-kaum kapitalis. 

Memang  tidak bisa dipungkiri,  kita boleh 

berpura-pura tidak melihat atau mendengar 

namun kenyataannya seperti sudah menjadi 

rahasia umum jika kaum kapitalis-kapitalis 

pasti mempunyai pelindung pejabat-pejabat 

negara untuk melancarkan usaha-usahanya. 

Sehingga, kaum lemahlah yang akan 

menjadi sasaran utama untuk menjadi 

korban. 

Akan tetapi, walaupun sudah 

dijelaskan oleh pak lurah warga desa tetap 

meyakini bahwa kematian saudara-saudara 

mereka adalah karena limbah pabrik yang 

mencermari lingkungan warga. Warga 

seolah sudah tidak ingin mendengarkan 

nasihat dan pidato dari pak lurah. Hal 

tersebut terdapat dalam kutipan di bawah 

ini: 

“Pak Lurah berpidato makin bergairah. 

Kata-katanya berbuncah-buncah. Tapi 

orang-orang tetap saja resah. Satu per 

satu para pelayat meninggalkan 

kerumunan. Beberapa orang tanpa 

dikomando memasukkan jenazah itu 

ke liang lahat. Pak Modin segera 

melantunkan doa-doa panjang. Pacul-

pacul menghajar tanah merah, 

menimbun liang lahat” 

Kutipan di atas memperlihatkan 

kondisi warga yang sudah tidak percaya lagi 

terhadap pak lurah. Bahkan warga desa 

tanpa mendapat komando dari pak lurah 

segera memasukkan jenazah ke liang lahat. 

Warga meyakini bahwa mereka  bisa berdiri 

sendiri tanpa di perintah untuk melakukan 

sesuatu. Kekecewaan warga desa kepada 

pak lurah memang bukan tanpa alasan, pak 

lurah sebagai pejabat pemerintah desa yang 

dianggap mampu menjadi penengah dalam 

kejadiaan ini ternyata menutup mata 

terhadap keadaan yang menimpa warganya 

dan hanya melindungi pemilik pabrik jeans 

itu.  

b. Kritik Terhadap Perilaku Semena-

Mena Pejabat Pabrik Kepada Warga 

Selain perilaku semena-mena pejabat 

pemerintah, dalam cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono juga terdapat 

perilaku semena-mena pejabat pabrik 

terhadap warga di sekitar pabrik tersebut. 

Pejabat pabrik jeans berlaku semena-mena 

kepada warga desa tanpa menghiraukan 

akibat yang akan ditimbulkan. Ini 

memperlihatkan adanya kelas sosial dalam 

masyarakat yaitu antara kelas atas dan kelas 

bawah. Hal ini terlihat pada kutipan di 

bawah ini: 

“Gerimis menghamburkan jarum 

logam. Menikami bumi. Menikam 

kicau burung-burung. Menikam cuaca 

yang murung” 

“Jajak membuka matanya. Ia merasa 

asing di ruangan itu. Asing juga 



menjumpai beberapa laki-laki yang 

duduk mengepung dirinya. Hanya ada 

satu yang ia kenal. Laki-laki berbadan 

gempal, yang seingatnya pernah ia 

jumpai dalam pertemuan antara warga 

dan pemilik pabrik jeans beberapa 

bulan yang lalu” 

“Sorry… kedatangan kami 

mengejutkan Bung.” Suara si Gempal 

dengan tawa berderai. Membahana. 

Jajak terdiam. Menganggap semua itu 

tak lebih dari lelucon basi. 

“Untuk apa kalian harus menculik 

saya? Untuk apa kalian meneror istri 

saya, keluarga saya?” Jajak meradang. 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat 

sikap semena-mena pejabat pabrik terhadap 

warga desa. Sikap semena-mena tersebut di 

tunjukkan dengan cara menculik Jajak. Jajak 

di culik dalam kondisi tidak sadarkan diri. 

Kekejaman para pejabat pabrik ini sudah 

tidak bisa di toleransi. Mereka berani 

melakukan apapun hanya untuk tetap 

mempertahankan keberadaan pabrik jeans 

tersebut. Jajak diculik karena dianggap 

sebagai provokator dalam aksi demonstrasi. 

Jajak menjadi target, karena Jajak secara 

langsung berani meyuarakan inspirasinya 

kepada pemilik pabrik. Jajak di culik untuk 

bernegosiasi dengan pemilik pabrik. 

Pabrik jeans tersebut memiliki kaki 

tangan yang sangat banyak. Salah satunya 

adalah laki-laki bertubuh gempal yang 

memiliki bagian penting dalam kejadian 

yang terjadi di pabrik jeans tersebut. Laki-

laki ini merupakan tangan kanan dari 

pemilik pabrik jeans, dia mempunyai  peran 

melawan segala sesuatu yang menghalangi 

kepentingan pemilik pabrik jeans apapun 

caranya, terlihat pada saat penculikan 

terhadap Jajak yang diaanggap sebagai 

provokator yang ingin menutup pabrik 

jeans. Lelaki gempal ini juga 

memperlihatkan ajaran yang bertolak dari 

kenyataan, ini terlihat pada kutipan dialog 

berikut: 

“Aku hanya mengajak Bung untuk 

berpikir realistis!” 

“Realistis atau kompromis?” sergah 

Jajak. 

“Terserah kau lah... Tapi begini Bung. 

Sekarang suasana sudah berubah. 

Konstelasi sudah berubah. Apa yang 

dulu kita anggap musuh, sekarang 

sudah tidak jelas. Jadi lucu kan, kalau 

kita masih berpikir hitam-putih… 

Bung lihat sendiri. Banyak orang yang 

dulu jadi legenda kini telah mencair 

jadi orang biasa. Kepala mereka yang 

semula berisi kalimat-kalimat gagah 

kini berganti kartu kredit. Bung lihat 

sendiri, berapa puluh pejuang kini 

hanya jadi kelangenan kekuasaan dan 

uang….” 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat 

lelaki bertubuh gempal bercerita tentang 

keadaan zaman sekarang, yang “lagi-lagi” 

menjadi ironi bagi kehidupan masyarakat 

sekarang ini, yang memang telah tercipta 

konsepsi umum yaitu  uang adalah raja. 

Uang seperti telah menjadi Tuhan, setiap 

orang mungkin akan melakukan apapun 

demi uang, kadang yang buruk dianggap 

baik demi mendapatkan uang. Pemilik 

pabrik menganggap uang bisa 

menyelesaikan masalah yang terjadi, tanpa 

menghiraukan keselamatan warga desa yang 

selama ini menjadi korban atas berdirinya 

pabrik jeans tersebut. 

 



c. Kritik Terhadap Ketidakpedulian 

Pemerintah Kepada Nasib Warga Desa 

Pada cerpen Gerimis Logam karya 

Indro Tranggono juga terdapat kritik 

terhadap ketidakpedulian pemerintah kepada 

nasib warga yang menderita akibat 

tercemarnya lingkungan tempat tinggal 

warga oleh limbah pabrik jeans. Warga desa 

tetap bertahan di tengah-tengah kondisi 

lingkungannya yang sudah tercemar limbah 

pabrik, walaupun sudah banyak warga yang 

menjadi korban. Keganasan limbah pabrik 

jeans  itu sesungguhnya menjadi tanggung 

jawab semua pihak tidak terkecuali 

pemerintah dan pabrik jeans. Pemerintah 

yang seharusnya menjadi tempat terbaik 

masyarakat untuk mengadukan nasib 

mereka, kini seolah-olah tutup mata dan 

seperti tidak mau tahu. Hal ini terlihat pada 

kutipan di bawah ini: 

“Gerimis yang turun seperti jarum-

jarum logam pada senja itu gagal 

mengirimkan harum tanah dan hawa 

sejuk ke ruang sebuah paviliun di 

pinggang bukit itu. Jaket dan sweater 

memang tetap melekat di badan, tapi 

panas di kepala sangat sukar ditahan. 

Entah sudah berapa kali gelas-gelas 

dituang kopi panas. Entah sudah 

berapa puluh puntung rokok 

menggunung dalam asbak. Ruang itu 

tetap saja dibungkus asap. Ribuan kata 

pun meluncur dari belasan mulut. 

Kata-kata itu menjelma ular kalimat 

yang saling mendesak, saling 

menindih, saling menghantam, dan 

saling memagut” 

Kutipan di atas memperlihatkan 

perjuangan warga desa untuk mendapatkan 

hak untuk hidup layak. Hidup layak yang 

diinginkan warga adalah memiliki 

lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga 

tidak mudah terjangkit penyakit dan kuman. 

Cita-cita warga desa ini tidak mendapat 

respon positif dari pemerintah, pemerintah 

tidak bisa menjamin keselamatan 

masyarakatnya. Warga desa tidak tahu harus  

mengadukan nasib mereka ke siapa lagi, jika 

pemerintah saja sudah tidak peduli.  

Pemerintah didesak segera untuk 

mengambil keputusan yang adil untuk kedua 

belah pihak. Akan tetapi, pemilik pabrik 

jeans tetap pada pendiriannya bahwa 

produksi pabrik jeans sudah mengantongi 

izin dari pemerintah. Ini terdapat pada 

kutipan di bawah ini: 

“Sekali lagi saya ingatkan. Bung 

jangan merasa diri sendiri paling 

benar. Soal produksi jeans, bos kami 

sudah mengantongi izin,” gertak si 

Gempal” 

Kutipan di atas memperlihatkan 

kokohnya pendirian pemilik pabrik jeans 

bahwa berdirinya pabrik jeans itu sudah 

mengantongi izin dari pemerintah. Akan 

tetapi, kokohnya pendirian ini tidak 

memudarkan semangat warga untuk terus 

memperjuangkan hak-hak yang seharusnya 

mereka dapat.  

d. Kritik Terhadap Budaya Suap 

 

Kritik sosial muncul ketika di tengah-

tengah masyarakat muncul suatu kondisi 

yang tidak nyaman dan bertentangan antara 

pihak yang satu dengan pihak yang lain. 

Salah satu kondisi tersebut adalah budaya 

suap. Budaya suap sendiri adalah suatu 

kegiatan yang terus terjadi di tengah-tengah 

masyarakat untuk mendapatkan dan 

memiliki sesuatu dengan cara mudah dan 

praktis serta mengeluarkan sejumlah uang 

dan barang untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan tersebut. Kondisi ini 

menimbulkan kritik di masyarakat. Budaya 

suap muncul dalam cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono.  



Hal ini terdapat pada kutipan di bawah 

ini: 

“Ini untuk Bung. Terserah Anda mau 

mengisi berapa. Mau enam digit, 

delapan digit, sepuluh digit, dua belas, 

lima belas, dua puluh digit… Terserah. 

Yang penting tidak ada lagi 

demonstrasi. Capek Bung… 

Capek….” 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat 

pihak pemilik pabrik menyodorkan sebuah 

kertas atau cek kepada salah satu warga 

yaitu Jajak. Jajak selama ini dianggap paling 

dominan melakukan aksi penolakan 

terhadap berdirinya pabrik jeans itu. 

Menurut pihak pemilik pabrik jeans, apabila 

Jajak tidak melakukan demo secara otomatis 

warga lain juga tidak akan melakukan demo 

lagi. Inilah alasan pemilik pabrik 

menyodorkan sebuah cek kepada Jajak, 

supaya Jajak diam dan mau menuruti semua 

keinginan pemilik pabrik jeans.  

Jajak dijadikan target utama oleh 

pemilik pabrik jeans itu untuk mendapatkan 

suap, supaya Jajak berhenti melakukan aksi 

apapun. Namun, Jajak tetap pada 

pendiriannya bahwa pabrik jeans itu harus 

segera ditutup karena sudah banyak warga 

yang menjadi korban. Jajak menolak dengan 

tegas suap yang di sodorkan pemilik pabrik. 

Jajak diperlakukan seperti bukan manusia 

oleh pihak pabrik, akan tetapi Jajak tetap 

tegar mengahadapi semua cobaan dalam 

hidupnya. Hal ini terlihat pada kutipan di 

bawah ini: 

“Anda pikir kepalaku ini hanya berisi 

lumpur? Maaf, aku masih bisa hidup 

dengan jalan yang tidak menjijikkan 

ini,” Jajak membuang cek” 

Kutipan tersebut memperlihatkan 

Jajak dengan sangat tegas membuang cek 

yang di tawarkan oleh pemilik pabrik. Bagi 

Jajak tidak ada alasan untuk dirinya 

menerima suap dari pihak pabrik, suap itu 

dianggapnya sebagai penghinaan untuk 

dirinya. Namun, pihak pabrik tetap 

melancarkan aksi suapnya, meskipun 

penawaran pertama ditolak oleh Jajak. 

 

2. Kaitan Hasil Penelitian dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA 

Pendidikan sastra bertujuan untuk 

apresiasi dan pengembangan diri  seseorang. 

Melalui karya sastra siswa dapat belajar 

banyak hal seperti nilai moral, nilai budaya, 

nilai sosial dan nilai agama. Karya sastra 

juga dapat dijadikan motivator serta 

memberikan pencerahan bagi siswa. Bahkan 

karya sastra juga mampu membentuk 

karakter siswa. Pembentukan karakter siswa 

salah satunya dapat dilakukan melalui 

apresiasi karya sastra. Karya sastra bila 

dikenal dan diketahui caranya dapat 

memperkenalkan dunia mahaluas yang 

memberi kenikmatan, pengetahuan, 

pengalaman, dan wawasan yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu media  

pembelajaran di sekolah yang efektif untuk 

mempermudah guru dalam memberikan 

materi tentang sastra di kelas.   

a. Kaitan Hasil Penelitian Sebagai 

Tujuan Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran sastra pada hakikatnya 

merupakan wujud suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pengajaran sastra membawa siswa 

pada tujuan yang harus dicapai siswa yakni 

informasi, konsep, perspektif dan apresiasi.  

Sastra adalah sistem  tanda karya seni 

yang bermediakan bahasa. Pencipataan 



karya sastra merupakan keterampilan dan 

kecerdasan intelektual serta imajinatif. 

Karya sastra hadir untuk dibaca  dan 

dinikmati, dimanfaatkan untuk 

mengembangkan wawasan kehidupan. Jadi, 

tugas seorang guru kepada siswanya adalah 

untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra 

yang harus tercapai untuk mendapatkan 

hasil pembelajaran yang maksimal. 

Tujuan-tujuan pembelajaran sastra itu 

adalah pertama informasi menekankan 

bahwa siswa harus mampu mengusai materi 

tentang dasar-dasar sastra seperti apakah 

yang dimaksud dengan sastra?, sehingga 

ketika seorang guru melakukan proses 

pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan 

efektif dan terarah. Kedua, konsep 

merupakan pemahaman terhadap pengertian 

pokok mengenai suatu hal, siswa dituntut 

lebih mendalami materi tentang sastra, 

wilayah kajian sastra dan berbagai genre 

sastra. Ketiga, perspektif adalah kemampuan 

untuk memandang bagaimana sebuah karya 

sastra diciptakan menurut perspektif pikiran 

siswa, siswa diajak untuk berfikir dan 

bernalar bagaimana karya sastra mampu 

lahir dan mengapa karya sastra mampu 

menarik perhatian pembaca untuk ikut 

dalam terlibat dalam cerita itu. Ketiga 

apresiasi yaitu berkaitan dengan 

pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan 

penghargaan siswa terhadap karya sastra, 

pengembangan kegiatan pembelajaran 

apresiatif merupakan usaha untuk 

membentuk pribadi yang imajinatif yaitu 

pribadi yang selalu menunjukkan hasil 

belajarnya melalui aktivitas mengeksplorasi 

ide-ide baru, menciptakan tata artistik baru, 

mewujudkan produk baru, membangun 

susunan baru, memecahkan  masalah dengan 

cara-cara baru, dan merefleksikan kegiatan 

apresiasi dalam bentuk karya-karya yang 

unik. 

 

b. Kaitan Hasil Penelitian Sebagai Bahan 

Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar sastra di sekolah 

haruslah direncanakan, dipilih dan disusun 

sehingga memungkinkan siswa mengalami 

tingkah laku yang sesuai dengan yang 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Untuk mengukur tingkat kemampuan 

apresiasi sastra siswa tersebut haruslah 

sesuai dengan tingkat kesiapan dan 

kemampuan intelektual serta emosionalnya, 

sehingga tercipta kesesuaian antara siswa 

dengan bahan ajar.   

Dalam rangka mengimplementasikan 

program pembelajaran yang sudah 

dituangkan di dalam silabus, guru harus 

menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang merupakan 

pegangan bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran baik di kelas, laboratorium 

atau di luar kelas untuk setiap Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD). Penyususnan RPP yang baik harus 

sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan 

atau di kelas, sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang efektif antara guru 

dengan siswa.  

Bahan ajar sastra yang akan diterapkan 

dalam hal ini adalah cerpen. Bahan ajar ini 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan 

aspek pembelajaran yaitu mendengarkan dan 

standar kompetensi (SK) adalah memahami 

pembacaan cerpen serta kompetensi 

dasarnya (KD) adalah menemukan nilai-

nilai (moral, budaya, sosial dan agama) 

dalam cerpen yang dibacakan dengan 

alokasi waktu 2 x 45 menit. Cerpen yang 

digunakan adalah cerpen Gerimis Logam 

karya Indro Tranggono, cerpen ini  

mengandung banyak nilai-nilai kehidupan 

yang dapat dituangkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Diharapkan melalui 

pembelajaran sastra ini, mampu 



menimbulkan sikap kritis siswa untuk 

melihat fenomena-fenomena sosial yang 

terdapat dalam cerpen dan 

memperaktikkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Materi pembelajaran sastra ini sudah 

sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar 

di SMA, dengan adanya kriteria ini 

membantu guru untuk  mencari karya sastra 

yang sesuai dengan bahan ajar. Kriteria-

kriteria itu adalah cerpen merupakan bahan 

ajar sastra yang sudah ada dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan. Sebuah karya 

sastra  seperti cerpen dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan dirinya menjadi 

sosok yang lebih dewasa, berpengetahuan 

luas dan berkembang, sehingga mampu 

menghadapi masalah-masalah yang ada 

disekitarnya dengan bijak. Selain itu, 

membantu siswa untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dalam kehidupannya yang dapat 

menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam 

menyampaikan kebenaran-kebenaran yang 

hakikatnya kebenaran itu tersembunyi. 

Pembelajaran sastra menjadi timbal balik 

untuk siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah dan proses bersosial di masyarakat.  

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial dalam cerpen Gerimis Logam karya 

Indro Tranggono dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA antara lain: 

1. Terdapat beberapa kritik sosial dalam 

cerpen Gerimis Logam karya Indro 

Tranggono diantaranya adalah (a) kritik 

terhadap kesewang-wenangan pejabat 

pemerintah; (b) kritik terhadap 

keseweng-wenangan pejabat pabrik 

kepada warga di sekitar pabrik; (c) kritik 

terhadap ketidakpedulian pemerintah 

terhadap nasib warga di sekitar pabrik; 

(d) kritik terhadap budaya suap. 

2. Kaitan hasil penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA  adalah a) 

kaitan hasil penelitian sebagai tujuan 

pembelajaran sastra yakni siswa 

diharapkan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yakni informasi, konsep, 

perspektif dan apresiasi; b) kaitan hasil 

penelitian sebagai bahan ajar sastra yakni 

melalui pemilihan bahan ajar yang sesuai 

maka proses pembelajaran di kelas akan 

berjalan efektif dan terarah, bahan ajar 

sastra yang akan diterapkan dalam hal ini 

adalah cerpen. Bahan ajar ini sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan 

aspek pembelajaran yaitu mendengarkan 

dan standar kompetensi (SK) adalah 

memahami pembacaan cerpen serta 

kompetensi dasarnya (KD) adalah 

menemukan nilai-nilai (moral, budaya, 

sosial dan agama) dalam cerpen yang 

dibacakan dengan alokasi waktu 2 x 45 

menit. 

2. Saran 

a. Semua pihak untuk menjadikan pesan 

yang terdapat dalam cerpen ini sebagai 

pelajaran yang berharga.  

b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi 

motivasi dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

c. Untuk penelitian yang ingin mengkaji 

objek atau teori yang sama dengan 

penelitian ini, silakan kembangkan 

sebaik mungkin karena penelitian ini 

masih banyak terdapat kekurangan di 

dalamnya. 

d. Bagi guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diharapkan mampu 

menggunakan penelitian ini sebagai 

panduan dalam memilih karya sastra 

yang tepat untuk mendukung 

pembelajaran di sekolah. 
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