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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya lagu Iwan Fals yang bertemakan

kritik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek sosiologi sastra

Marxis syair lagu “Surat Buat Wakil Rakyat dan “Sumbang” karya Iwan Fals dan

bagaimana kaitan hasil analisis syair lagu “Surat Buat Wakil Rakyat dan “Sumbang”

karya Iwan Fals dengan pembelajaran sastra di SMA. Metode yang digunakan dalam

pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan pencatatan. Sesuai dengan metode

yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang sudah terkumpul akan dianalisis

dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, yang menjadi temuan

dalam penelitian ini adalah syair lagu yang bertemakan kritik sosial (pertentangan kelas)

terdiri dari kelas atas dan kelas bawah. Dalam dua syair lagu ini  “Surat Buat Wakil

Rakyat dan “Sumbang” ditemukan adanya pertentangan kelas antara kelas atas (borjuis)

dan kelas bawah (proletar). Dalam lagu surat buat wakil rakyat DPR digambarkan

sebagai kelas atas (borjuis) dan rakyat digambarkan sebagai kelas bawah (proletar).

Sedangkan dalam lagu sumbang kelas atas (borjuis) diwakilkan oleh orang-orang yang

bergerak dalam bidang politik (pemerintah) dan kelas bawah (proletar) diwakilkan oleh

rakyat dengan bentuk ketidakberdayaan dan keterkekangan mereka. Kaitannya dengan

pembelajaran sastra yaitu dalam bentuk analisis makna yang merupakan salah satu

kompetensi dasar yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan harus

diselesaikan oleh siswa.

Kata kunci : Syair lagu, sosiologi sastra, marxis, pembelajaran sastra



Abstract

This research in the background backs by many theme song iwan fals social

criticism. This research aims to determine how the sociological aspects of Marxist

literary lyrics "Surat Buat Wakil Rakyat" and "Sumbang" by iwan fals and how to link

the results of the analysis of the lyrics "Surat Buat Wakil Rakyat" and "Sumbang" by

iwan fals with learning literature in high school.The method used in the data collecting is

the method of kepustakaan and pencatatan. in accordance with the methods used in this

study, the data collected was analyze with descriptif kualitatif technique. Based on the

analysis, which became the findings in this study was the lyrics with theme social

criticism (class struggle) consists of the upper class and the lower class. In this two song

lyric "Surat Buat Wakil Rakyat" and "Sumbang" found the existence of class struggle

between the upper class (bourgeoisie) and the lower class (proletariat). In a Surat Buat

Wakil Rakyat lyrics the DPR described as upper class (bourgeoisie) and the people

described as the lower classes, while In the Sumbang lyrics upper class (bourgeoisie)

described by the person who is engaged in politics (government) and the lower class

(proletariat) described by people with a form they are power less ness and isolation.

Relation to learning literature was the form of analysis of meaningwhich is one of the

basic competencies contained in kurikulum berbasis kompetensi and should be completed

by the student.

Keywords: lyrics, sociology of literature, marxist, learning literature

A. PENDAHULUAN

Iwan Fals adalah salah satu tokoh

yang menjadi tonggak musik tanah air

yang secara konsisten mampu dan mau

menyuarakan suara hati rakyat banyak

akan ketidakadilan yang ada di sekitar

kita. Lagu-lagunya banyak bermakna

kritik yang konsisten mengangkat

persoalan sosial dan meneropong kaum

pinggiran yang dekat dengannya. Lewat

lagu-lagunya, ia memotret suasana sosial

kehidupan Indonesia di akhir tahun

1970-an hingga sekarang. Kritik atas

perilaku sekelompok orang, empati bagi

kelompok marginal atau bencana besar

yang melanda Indonesia mendominasi

tema lagu-lagu yang dibawakannya. 

Syair lagu yang diciptakan Iwan

Fals sangatlah khas dan tak jarang Iwan

Fals harus berhadapan dengan aparat

keamanan negeri ini, karena syair

lagunya yang sangat kontroversial. Iwan

Fals dilahirkan mempunyai jiwa yang

peka terhadap hidup bersosial dan dekat

dengan rakyat kecil. Iwan Fals memiliki

karunia untuk mendengarkan aspirasi

rakyat kecil, dan menuangkannya

sebagai lagu yang merakyat baik lirik

maupun musiknya. Kredonya adalah

musik sebagai kritik sosial, selain



sebagai medium ekspresi perasaan

manusia yang terdalam, yaitu cinta.

Sebagai kritik sosial, lagu-lagu karyanya

memang banyak menyindir penguasa

dan segala kebobrokannya.

 Iwan Fals adalah salah satu

tokoh yang menjadi tonggak musik

tanah air yang secara konsisten mampu

dan mau menyuarakan suara hati rakyat

banyak akan ketidakadilan yang ada di

sekitar kita. Lagu-lagunya banyak

bermakna kritik yang konsisten

mengangkat persoalan sosial dan

meneropong kaum pinggiran yang dekat

dengannya. Lewat lagu-lagunya, ia

memotret suasana sosial kehidupan

Indonesia di akhir tahun 1970-an hingga

sekarang. Kritik atas perilaku

sekelompok orang, empati bagi

kelompok marginal atau bencana besar

yang melanda Indonesia mendominasi

tema lagu-lagu yang dibawakannya. 

 “Salam reformasi” adalah nama

sebuah album dari Iwan Fals yang dirilis

tahun 1998. “Salam reformasi”

merupakan album kompilasi Iwan Fals

yang berisikan lagu-lagu hits dari setiap

album. Di dalam album kompilasi

tersebut terdapat lima belas lagu pilihan

diantaranya, Surat Buat Wakil Rakyat,

Galang Rambu Anarki, Tikus-Tikus

Kantor, PHK, Ujung Aspal Pondok

Gede, Serdadu, Bangunlah Putra Putri

Pertiwi, Celoteh Camar Tolol & Cemar,

Libur Kecil Kaum Kusam, Sumbang,

Bung Hatta, Kereta Tiba Pukul Berapa,

Guru Jangan Bicara, Tince Sukarti Binti

Mahmud, dan Siang Seberang Istana.

Dari lima belas lagu tersebut,

dipilih 2 (dua) syair lagu dari album

“Salam Reformasi”, yaitu “Surat Buat

Wakil Rakyat” dan “Sumbang”. Salah

satu pertimbangan memilih lagu tersebut

adalah kedua lagu tersebut sangat

relevan diangkat berkaitan dengan

kondisi saat ini, dimana negara kita

sedang mengalami euforia pemilihan

umum. 

Syair lagu “Surat Buat Wakil

Rakyat” ini berisikan ketidakbecusan

dan ketidakmampuan lembaga

perwakilan rakyat dalam menyuarakan

nurani rakyat. Rakyat merasa bahwa

aspirasi-aspirasi mereka tidak bisa

disampaikan oleh wakil rakyat. Rakyat

mengkritik bahwa wakil rakyat tidak

bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Lagu ini juga membicarakan tentang

perlawanan kelas sosial bawah untuk

mendapatkan hak-hak hidup mereka

kepada para pemimpin. Lagu ini

meledak dipasaran menjelang pemilihan

umum (pemilu) pada saat itu karena lagu

“Surat Buat Wakil Rakyat” yang

mengisahkan wakil rakyat yang suka

tidur pada waktu sidang dianggap

menghina pejabat negara. Lagu ini

bahkan sempat di cekal tidak boleh

ditayangkan di televisi karena dianggap

mengganggu stabilitas politik.

Syair lagu “Sumbang” ini juga

berisikan kritikan terhadap dunia politik

yang ada di negeri ini. Dalam dunia

politik, apapun akan dilakukan untuk

memperoleh jabatan tanpa

memperdulikan orang lain. Seseorang

atau kelompok yang berpolitik harus

saling menjatuhkan, karena dengan

menjatuhkan pihak lawan maka jabatan

dan kekuasaan akan terpenuhi, mereka

seakan-akan mencari kambing hitam di

dalam mencari sebuah kebenaran. Lagu

ini juga sempat menjadi kontroversi

karena lebih keras lirik protesnya. Lagu

ini benar-benar lagu pemberontakan jiwa

Iwan yang disajikan dengan lirik vulgar

dan panas.

Penelitian ini menggunakan

pendekatan sosiologi sastra, karena

dibutuhkannya pemahaman masyarakat

terhadap karya sastra yang dihasilkan

pengarang. Sosiologi sastra adalah



pemahaman terhadap karya sastra

dengan mempertimbangkan aspek-aspek

kemasyarakatannya. Sosiologi sastra

diterapkan dalam penelitian ini karena

tujuan dari sosiologi sastra adalah

meningkatkan pemahaman terhadap

karya sastra dalam kaitannya dengan

masyarakat.

Pendekatan sosiologi sastra yang

digunakan oleh peneliti dalam penelitian

ini adalah kajian sosiologi sastra Marxis.

Hal ini dikarenakan peneliti

beranggapan bahwa teori Marxis ini

sesuai dengan fenomena-fenomena

pertentangan kelas antara kelas sosial

rendah dengan pemimpin yang tercermin

dalam kedua syair lagu tersebut. 

Dalam menganalisis syair lagu

Iwan Fals pada album “Salam

Reformasi”, ditemukan masalah seperti

yang diungkapkan di atas. Oleh karena

itu, perlu dilakukan kajian secara lebih

mendalam terhadap lagu Iwan Fals

dalam album “Salam Reformasi”. Di

dalam album “Salam Reformasi”

terdapat lima belas lagu pilihan

diantaranya, Surat Buat Wakil Rakyat,

Galang Rambu Anarki, Tikus-Tikus

Kantor, PHK, Ujung Aspal Pondok

Gede, Serdadu, Bangunlah Putra Putri

Pertiwi, Celoteh Camar Tolol & Cemar,

Libur Kecil Kaum Kusam, Sumbang,

Bung Hatta, Kereta Tiba Pukul Berapa,

Guru Jangan Bicara, Tince Sukarti Binti

Mahmud, dan Siang Seberang Istana.

Dari lima belas lagu tersebut,

dipilih 2 (dua) syair lagu dari album

“Salam Reformasi”, yaitu “Surat Buat

Wakil Rakyat” dan “Sumbang”.

Berhubung kedua lagu tersebut

bertemakan pertentangan kelas, maka

dibutuhkan landasan teoritis yang kuat

yang dalam hal ini adalah kajian

sosiologi sastra perspektif Marxisme. Di

samping itu, penelitian ini juga akan

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di

SMA.

Agar tidak terlalu luas penelitian

ini, maka perlu dirumuskan masalah

yang akan dibahas dalam karya ini.

Maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

a. Bagaimanakah aspek sosiologi

sastra Marxis syair lagu “Surat Buat

Wakil Rakyat dan “Sumbang” karya

Iwan Fals? 

b. Bagaimanakah kaitan hasil analisis

syair lagu “Surat Buat Wakil Rakyat

dan “Sumbang” karya Iwan Fals

dengan pembelajaran sastra di

SMA?

Tujuan penelitian digunakan

untuk memberikan arah yang jelas pada

penelitian yang dilakukan. Berdasarkan

rumusan masalah di atas maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini

ialah untuk 

a. Mendeskripsikan aspek sosiologi

sastra Marxis syair lagu “Surat Buat

Wakil Rakyat dan “Sumbang” karya

Iwan Fals.

b. Mendeskripsikan kaitan hasil

analisis syair lagu “Surat Buat

Wakil Rakyat dan “Sumbang” karya

Iwan Fals dengan pembelajaran

sastra di SMA.

Manfaat yang diharapkan dapat

terwujud setelah dilakukannya penelitian

ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan dan referensi bagi

peneliti selanjutnya dalam bidang

yang sama yaitu sastra pada

khususnya dalam menganalisis aspek

sosiologis dalam syair atau puisi.

Khususnya dalam kajian sosiologi

sastra Marxis.

2. Menambah wawasan dan

pengetahuan pembaca berkaitan

dengan pengaplikasian teori Marxis

pada syair lagu, dalam hal ini pada

syair lagu Iwan Fals.



3. Menghadirkan sudut pandang dan

cara yang berbeda dalam melakukan

kajian mengenai syair lagu, terutama

dalam menganalisis fenomena

pertentangan kelas yang ada dalam

karya sastra.

4. Memberikan pengetahuan dan

pengalaman yang berharga kepada

penulisnya terutama peneliti di

bidang sastra khususnya syair atau

puisi.

5. Penelitian ini diharapkan dapat

memotivasi penelitian yang akan

datang agar dapat menggali lebih

terperinci khususnya mengenai

kajian sosiologi sastra  Marxis.

Kajian teori yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu teori kelas

Karl Marx (Marxisme).

Tahap Perkembangan Sejarah

Kemanusiaan

Menurut Marx, proses perubahan

sejarah bergerak melalui komunisme

primitif, feodalisme, kapitalisme,

selanjutnya melalui sejarah sosialisme,

dan berakhir dengan komunisme. Setiap

transformasi sejarah tersebut dicapai

melalui revolusi kaum buruh

(proletariat) yang mewakili inspirasi

seluruh manusia. Melalui revolusi,

kebebasan bersifat ‘universal’ akan

dapat dicapai oleh kelas buruh, sekaligus

mewakili semua umat manusia yang mau

melepaskan diri dari belenggu

perhambaan.

1)  Komunal Primitif

Masyarakat komunal primitif

yaitu tahap masyarakat yang memakai

alat-alat bekerja yang sifatnya sangat

sederhana. Alat produksi itu bukan milik

pribadi (perseorangan), tetapi menjadi

milik komunal. Patut dicatat bahwa

dalam masyarakat primitif ini belum

dikenal surplus produksi di atas tingkat

konsumsi, karena setiap orang masih

mampu mencukupi kebutuhannya

sendiri. Keadaan ini tidak berlangsung

lama sebab masyarakat mulai

menciptakan alat-alat yang dapat

memperbesar produksi, periode zaman

batu lalu meloncat kepada penggunaan

tembaga dan besi. Perbaikan alat

produksi pada saat yang sama

menimbulkan perubahan-perubahan

sosial, pada titik inilah pembagian kerja

dalam berproduksi tidak dapat dihindari.

Pertukaran barang-barang mulai ber-

kembang luas, meski mekanisme pasar

yang di ciptakan masih sederhana.

Akhirnya keperluan menghasilkan

barang-barang yang dibutuhkan orang

lain meningkat, diperlukan kemudian

kaum pekerja dalam rangka produksi.

Hal ini berarti mulai tercipta hubungan

produksi (relation of production) dalam

masyarakat komunal itu.

2)  Feodalisme 

Dengan adanya pertentangan

antara pemilik alat-alat produksi dan

pekerja (buruh) maka berakhirlah sistem

perbudakan dan lahirlah sistem

masyarakat baru, yaitu masyarakat

feodal. Dalam masyarakat feodal ini

kaum bangsawan merupakan pemilik

alat-alat produksi yang utama yakni

tanah. Dan sebagai petaninya adalah

para bekas buruh yang dibebaskan. Pada

umumnya tugas para bekas buruh ini

adalah mengerjakan tanah milik

bangsawan dan setelah itu baru dapat

mengerjakan tanah milik sendiri. Kelas

kapitalis ini memperkerjakan kaum

buruh yang dalam perkembangan

memberikan keuntungan yang tinggi ini

mengakibatkan alat-alat produksi

semakin berkembang, produksi semakin

meningkat dan menciptakan pasaran

dunia. Perubahan-perubahan sosial

dalam masyarakat. Perbedaan

kepentingan antara kapitalis dan buruh

mengakibatkan timbulnya perjuangan

kelas dalam masyarakat.



Perkembangan masyarakat, tidak

dapat dipisahkan dari kekuatan-kekuatan

produktif. Menurut Marx (Faruk,

2010:8) sejarah manusia berkembang

dalam kaitannya dengan proses produksi

yang ditandai dengan adanya konflik

antarkelas. Masyarakat komunal primitif

membuka jalan bagi masyarakat

perbudakan, yang pada gilirannya

berkembang menjadi feodalisme yang

membuka jalan bagi munculnya

kapitalisme. Dalam perkembangan

masyarakat tersebut Marx (Faruk,

2010:8) menguraikan bahwa setiap

zaman dicirikan dan distrukturkan oleh

tipe-tipe produksi dan pemikiran yang

berhubungan dengannya. Pembagian

masyarakat menjadi tuan dan budak,

bangsawan dan hamba, pengusaha dan

buruh, tidak hanya berakhir pada tatanan

produksi, melainkan menjalar ke

wilayah-wilayah kehidupan lain. Oleh

karena itu, hubungan-hubungan sosial,

lembaga-lembaga, hukum-hukum,

agama, filsafat, dan kesusasteraan,

sebagai supertruktur masyarakat,

mencerminkan dan terutama sekali

ditentukan oleh infrastruktur masyarakat

yang berupa hubungan produksi di atas.

3) Kapitalisme 

Kegiatan produksi, dalam

pengertian sejarah Marx, adalah akar

dari masyarakat. Produksi kehidupan

material adalah syarat dasar dari semua

sejarah yang harus dipenuhi guna

menopang kehidupan manusia. Konsepsi

kelas lahir dari pembagian produksi

dalam masyarakat ini. Hubungan antar

kelas (ekonomi) dan kekuasaan politik

kemudian bertalian erat di sini. Inilah

kemudian yang menjadi perhatian utama

dalam Marxisme. Marx percaya bahwa

manusia secara alamiah adalah mahluk

sosial dan dalam produktivitas mereka

membutuhkan manusia lain oleh karena

itu mereka menciptakan struktur

tertentu. Proses alamiah ini pun

kemudian dihancurkan oleh struktur

yang justru diciptakan manusia itu

sendiri. Penghancuran ini, bagi Marx,

terjadi paling parah di dalam struktur

masyarakat kapitalis. Dalam artian,

penghancuran proses produktif alamiah

mencapai titik puncaknya dalam

kapitalisme. 

Kapitalisme akhirnya dilihat

Marx sebagai suatu struktur pemisah

antara individu dan proses produksi,

produk yang diproses dan orang lain;

dan memisahkan diri individu itu sendiri.

Manusia teralienasi oleh kapitalisme

yang telah menciptakan sistem dua kelas

dimana sejumlah kecil kaum kapitalis

menguasai proses produksi, produk, dan

jam kerja dari para pekerja (proletar)

yang bekerja untuk mereka. Manusia tak

lagi berproduksi untuk diri mereka

sendiri melainkan untuk sebagian kecil

para kapitalis. Marx akhirnya

memusatkan pemikirannya pada struktur

kapitalis dan dampak penindasannya

terhadap kaum buruh. Sementara secara

politis ia mengerahkan pemikirannya

untuk pembebasan manusia dengan

penghancuran kapitalisme itu dan

digantikan dengan sosialisme.

Perjuangan untuk mewujudkan

revolusi tersebut akan gagal manakala

kelas proletariat tidak memiliki

kekuasaan dalam negara sebagai ‘alat’

untuk menggulingkan sistem

kapitalisme. Oleh karenanya, Marx

sangat menekankan bahwa untuk

menghapus kapitalisme, yang menjadi

syarat mutlak adalah kaum proletar

harus bisa merebut kekuasaan negara

lalu menguasainya.

4) Komunisme 

Marx mengatakan bahwa sejarah

perjuangan manusia merupakan sejarah

perjuangan kelas dan negara hanya

merupakan alat yang digunakan oleh



kelas berkuasa untuk menindas seluruh

kelas bawahan. Konsep-konsep dominasi

tersebut akan berakhir dengan

penghapusan sistem kapitalisme, dan itu

merupakan tanda bahwa kelas

proletariat yang dipelopori oleh kaum

buruh telah menang. Keberhasilan

sebuah revolusi dalam perjuangan

meruntuhkan pemerintahan lalu

menguasainya hanya bergantung kepada

sikap diktator proletariat yang

dimanifestasikan dalam bentuk

perjuangan kelas. Sikap diktator itu

sendiri diartikan sebagai ‘alat’ dalam

tahap peralihan ke arah pemusnahan

semua kelas masyarakat (classless),

yaitu transformasi dari masyarakat

kapitalis ke masyarakat komunis.

Sistem sosial baru yang akan

didirikan kaum proletar tidaklah sama

seperti kelas feodalisme atau

kapitalisme. Kaum proletar, justru

sebaliknya, akan mengimplementasikan

sebuah kondisi sosial yang tanpa kelas.

Masyarakat tanpa kelas merupakan

manifestasi dari perjuangan kaum

proletar untuk menghapus jurang

pemisah di antara kelas sosial. Dengan

terwujudnya kondisi tersebut, sistem

kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai

alat untuk menindas suatu golongan

masyarakat. Perjuangan kelas seperti itu

hanyalah berakhir melalui penghapusan

sistem kapitalisme dan terwujudnya

masyarakat tanpa kelas (komunisme).

Teori Kelas

Menurut Marx (Franz Magnis-

Suseno, 2001: 110-121) konsep

perjuangan kelas yang dilatarbelakangi

oleh faktor ekonomi tersebut didasarkan

atas praanggapan bahwa pelaku utama

dalam masyarakat adalah kelas-kelas

sosial. Kelas sosial dalam pemikiran

Karl Marx adalah kelas buruh industri.

Kelas ini dianggapnya sebagai kelas

dalam arti yang sebenarnya. Teori kelas

Marx pada dasarnya mengandung

pokok-pokok pembicaraan yang menjadi

dasar pertentangan antarkelas. Pokok-

pokok pembicaraan tersebut adalah:

1) Kelas Atas dan Kelas Bawah

Menurut Karl Marx Pelaku-

pelaku utama dalam perubahan sosial

bukanlah individu-individu tertentu,

melainkan kelas-kelas sosial. Bukan

hanya kelas sosial apa yang ditemukan,

tetapi struktur kekuasaan yang ada

dalam kelas sosial tersebut. Menurut

Marx, dalam kelas-kelas ada yang

berkuasa dan yang dikuasai.

Keuntungan yang diperoleh dari

kelas atas dari kedudukan itu adalah

bahwa mereka tidak perlu bekerja

sendiri, karena dapat hidup dari

keuntungan yang didapat dari para buruh

yang bekerja. Hubungan antara kelas

atas dan kelas bawah adalah suatu

hubungan kekuasaan dengan tujuan

kaum buruh agar tetap bekerja untuk

kepentingan para majikan dengan cara

menggunakan tenaga dari buruh. Karena

itu, kelas atas adalah kelas penindas bagi

kelas bawah.

2) Ideologi.

Mengajukan sesuatu sebagai

kepentingan umum yang sebenarnya

merupakan kepentingan egois pihak

yang berpamrih itulah inti dari apa yang

oleh Marx disebut sebagai ideologis.

Ideologi adalah ajaran yang menjelaskan

suatu keadaan, terutama struktur

kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga

orang menganggapnya sah, padahal jelas

tidak sah. Ideologi melayani kepentingan

kelas berkuasa karena memberikan

legitimasi kepada suatu keadaan yang

sebenarnya tidak memiliki legitimasi.

Kritik ideologi adalah salah satu

sumbangan terpenting teori Marx

terhadap analisis struktur kekuasaan

dalam masyarakat.



Marx memberikan beberapa

contoh pendekatan ideologis. Yang telah

disebutkan di atas adalah klaim Negara

bahwa ia mewujudkan kepentingan

umum padahal ia melayani kepentingan

kelas berkuasa. Begitu pula tuntutan

untuk taat kepada hukum dianggap

ideologis, karena tuntutan itu dibenarkan

dengan keadilan hukum, padahal hukum

melayani kepentingan golongan atas,

sedangkan orang kecil sulit untuk

memanfaatkan hukum.

Salah satu kesimpulan yang

dapat diambil dari kritik ideologi Karl

Marx adalah kita sebaiknya curiga kalau

penguasa mengkhotbahi masyarakat

tentang nilai-nilai luhur serta kewajiban-

kewajiban moral mereka, sering tanpa

disadari, khotbah-khotbah macam itu

sarat dengan pamrih, alias ideologis.

3) Negara Kelas

Salah satu pokok teori Karl Marx

adalah bahwa negara secara hakiki

merupakan negara kelas, artinya negara

dikuasai secara langsung atau tidak

langsung oleh kelas-kelas yang

menguasai bidang ekonomi. Menurut

Marx, negara bukanlah lembaga yang

mengatur kesejahteraan rakyatnya, tetapi

sebagai alat untuk mengamankan orang-

orang dari kelas atas. Jadi negara tidak

netral, tetapi selalu berpihak kepada

kelas atas, maka kebijakan yang dibuat

oleh negara lebih menguntungkan kelas

atas. Biasanya yang jadi korban adalah

kelas bawah, sebagai contoh antara

kasus pencurian yang dilakukan oleh

rakyat kecil, mereka akan ditangkap dan

mungkin akan dipukuli oleh massa,

sedangkan kelas atas yang misalnya

melakukan korupsi masih tetap

terlidungi misalnya dipenjara pun

penjara kelas vip.

Negara bisa saja

mensejahterakan kepentingan rakyat

dengan cara membangun sarana dan

prasarana umum, tetapi dengan cara

seperti itu demi kepentingan kelas atas

juga karena kelas atas tidak dapat

mempertahankan diri, jika kehidupan

rakyat tidak berjalan. Negara melakukan

hal seperti hanya untuk menenangkan

dan mengalihkan perhatian para kelas

bawah agar tidak melakukan hal atau

tuntutan dari kelas atas. Seharusnya

rakyat tidak terlalu banyak menuntut

dari negara karena negara hanya

memihak pada kelas atas dan

mementingkan kepentingan-kepetingan

mereka

4) Individu, Kepentingan Kelas,

dan Revolusi

Menurut Marx, Pertentangan

antara kelas atas dan kelas bawah bukan

karena adanya perasaan iri atau egois,

tetapi karena adanya kepentingan yang

obyektif. Marx menulis : “Masalahnya

bukan apa yang dibayangkan sebagai

tujuan oleh seorang proletar atau pun

seluruh proletariat. Masalahnya ialah

proletariat itu apa dan apa yang akan,

secara historis, terpaksa dilakukan

berdasarkan hakekatnya itu”.

Dalam teori Marx ini ada

beberapa hal yang penting. Pertama,

bahwa peran ekonomi dan peran

kekuasaan yang penting karena

kepentingan mereka sangat ditentukan

oleh kedudukan mereka masing-masing.

Kedua, kelas atas tidak menginginkan

adanya perubahan karena kelas atas

sudah mantap dan mapan dengan dengan

harta yang dimiliki, sehingga kelas atas

secara langsung tetap mempertahankan

statusnya sebagai kelas atas. Sebaliknya,

kelas bawah sangat menginginkan

perubahan karena mereka tertindas dan

perubahan atau revolusi merupakan jalan

satu-satunya agar mereka bisa lebih

maju. Ketiga, kelas bawah yang sudah

lama tertindas mempunyai keinginan

untuk menaklukkan kelas atas,



sebaliknya kelas atas akan tetap

mempertahankan peran kekuasaannya

sebagai kelas atas. Karena itu, perubahan

sosial akan hanya dapat tercapai dengan

jalan revolusi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah

penelitian kualitatif, yaitu penelitian

yang tidak menggunakan perhitungan.

Dalam ilmu sastra, sumber datanya

berupa naskah. Data yang digunakan

sebagai dasar penelitian ini berwujud

kata, kalimat, wacana, serta teks yang

terdapat dalam syair lagu tersebut.

Dalam penelitian ini, metode

yang digunakan adalah deskriptif

kualitatif. Peneliti dalam hal ini

mendeskripsikan secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

dan hubungan kausal fenomena yang

diteliti. Penelitian ini menggunakan

pendekatan sosiologi sastra, yaitu

pendekatan dalam menganalisis karya

sastra dengan mempertimbangkan segi-

segi kemasyarakatan untuk mengetahui

makna totalitas suatu karya sastra.

Pendekatan sosiologi sastra juga

berupaya untuk menemukan keterjalinan

antara pengarang, pembaca, dan kondisi

sosial budaya dengan karya sastra.

Menurut Siswantoro (2011:70),

data adalah sumber informasi yang akan

diseleksi sebagai bahan analisis. Adapun

data dalam penelitian ini adalah syair

lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” dan

“Sumbang” karya Iwan Fals dalam

album “Salam Reformasi”. Data yang

akan penulis teliti adalah berkenaan

dengan pertentangan kelas yang akan

diperoleh atau di ambil dalam syair lagu

tersebut.

Sumber data adalah subjek dari

mana data dapat diperoleh (Siswantoro,

2011:72). Adapun sumber data dalam

penelitian ini adalah CD Salam

Reformasi ini diproduksi oleh penerbit

Alunan Ritme Suara pada tahun 2011

yang di dalamnya terdapat lima belas

lagu. CD Salam Reformasi ini dengan

gambar sampul seorang lelaki

bertelanjang dada mengacungkan

telunjuk ke atas yang di belakangnya

terdapat banyak orang yang berdemo.

Pengumpulan data merupakan

bagian yang paling penting dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan

adalah adalah sebagai berikut.

Metode kepustakaan adalah

serangkai kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data,

membaca dan mencatat serta mengolah

bahan penelitian. Melalui metode

kepustakaan dapat membantu dalam

pengembangan teori penelitian dan dapat

pula melakukan perumusan masalah atau

penyempurnaan perumusan masalah

yang sudah dibuat sebelumnya. Metode

kepustakaan digunakan untuk

mendapatkan data yang diperlukan

dalam penelitian ini berupa naskah

tulisan dan buku-buku yang dijadikan

bahan acuan di dalam pembahasan syair

lagu ini. Cara kerja dengan metode ini

sangat tepat, mengingat objek penelitian

ini berupa naskah atau teks.

Teknik catat adalah suatu teknik

yang menempatkan peneliti sebagai

instrumen kunci dengan melakukan

penyimakan secarah terarah dan teliti

terhadap sumber primer. Teknik ini

digunakan dalam mencatat hal-hal

penting yang menjadi sumber acuan.

Hasil penyimakan itu dicatat sebagai

data.

Analisis data ialah sebagai proses

merinci kegiatan secara formal untuk

menemukan tema dan merumuskan ide

seperti yang termuat dalam data sebagai

ikhtiar untuk memberikan bantuan

kepada ide tersebut (Moleong,



2005:280). Analisis data penelitian

merupakan bagian dalam proses

penelitian yang sangat penting, karena

dengan analisis inilah data yang ada

akan nampak manfaatnya terutama

dalam memecahkan masalah penelitian

dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Untuk menganalisis data yang

telah terkumpul, peneliti memakai

metode yang dipandang sesuai dengan

jenis data, sehingga diharapkan hasilnya

memadai dan otentik. Dalam penelitian

ini, metode analisis data yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif, yaitu

menggambarkan atau melukiskan

keadaan subjek maupun objek penelitian

pada saat penelitian dilakukan

berdasarkan fakta-fakta yang berkualitas

(Moleong, 2005:280). 

Dalam penelitian ini, pengkajian

yang dilakukan yaitu dengan

menganalisis data yang sudah terkumpul

melalui beberapa tahapan. Penelitian ini

membatasi masalah dengan cara hanya

mengambil dua (2) syair lagu yaitu

“Surat Buat Wakil Rakyat” dan

“Sumbang” karya Iwan Fals dalam

Album Salam Reformasi. Kedua syair

lagu tersebut dianalisis untuk

menguraikan aspek kehidupan

masyarakat yang berupa pertentangan

antar kelas. Adapun langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang berhasil

dikumpulkan, yaitu data data

yang berkaitan dengan

pertentangan kelas ala Marxisme.

2. Memilah dan memilah data

tersebut.

3. Menganalisis dengan

menggunakan pendekatan

Marxisme, yaitu pertentangan

kelas yang terdapat dalam kedua

syair lagu tersebut.

4. Mendeskripsikan hasil analisis

data.

5. Menghubungkan analisis tersebut

dengan pembelajaran sastra di

SMA.

6. Menarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Tahap Perkembangan Sejarah

Kemanusiaan (Teori Kelas Marx)

a) Kelas Atas dan Kelas Bawah

dalam Surat Buat Wakil Rakyat

Dalam lagu Surat Buat Wakil

Rakyat ini, kelas atas (borjuis)

diwakilkan oleh wakil rakyat (DPR)

karena memiliki posisi yang tinggi di

dalam masyarakat. Sebagai kelas atas,

DPR bekerja dalam struktur

pemerintahan yang tinggi, yang tentunya

memiliki alat-alat produksi yang banyak.

Alat-alat produksi yang dimaksudkan

yaitu anggaran serta rekan-rekan politik

yang kuat. Mereka juga memiliki

kekuasaan untuk mengatur dan

mengelola masyarakat. Lirik lagu yang

menggambarkan DPR sebagai kelas

borjuis yaitu lirik di bawah ini.

Untukmu yang duduk sambil diskusi

Untukmu yang biasa bersafari 

Di sana di gedung DPR 

Dalam lagu Surat Buat Wakil

Rakyat ini, kelas bawah (proletar)

diwakilkan oleh rakyat. Rakyat berharap

besar kepada DPR yang tergambar

dalam lirik lagu di hati dan lidahmu

kami berharap. Harapan agar aspirasi-

aspirasi mereka dapat disampaikan yang

tergambarkan dalam lirik lagu suara

kami tolong dengar lalu sampaikan.

Lirik lagu yang menggambarkan rakyat

sebagai kelas proletar yaitu lirik di

bawah ini,

Di hati dan lidahmu kami berharap

Suara kami tolong dengar lalu

sampaikan



b) Kelas Atas dan Kelas Bawah

dalam Sumbang

Dalam lagu sumbang ini, kelas

atas (borjuis) diwakilkan oleh orang-

orang yang bergerak dalam bidang

politik (pemerintah). Dalam lirik lagu di

bawah ini pemerintah diibaratkan

sebagai setan-setan politik. Orang-orang

yang bergelut dalam bidang politik

kebanyakan berprilaku seperti setan

yang melakukan berbagai cara untuk

mempertahankan kedudukannya yang

digambarkan dalam lirik lagu berikut

walau di masa paceklik tetap mencekik.

Setan-setan politik kan datang mencekik

Walau di masa paceklik tetap mencekik

Dalam lagu sumbang ini, kelas

bawah (proletar) diwakilkan oleh rakyat

dengan bentuk ketidakberdayaan dan

keterkekangan mereka. Di kepala tanpa

baja, di tangan tanpa senjata ini

merupakan bentuk gambaran

ketidakberdayaan yang tampilkan oleh

penyair. Lirik lagu yang

menggambarkan rakyat sebagai kelas

proletar yaitu lirik di bawah ini,

Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa

senjata

Selusin kepala tak berdosa

Berteriak hingga serak

Di dalam negeri yang congkak

Lalu senang dalang tertawa

Dalam lagu sumbang ini,

digambarkan bahwa penguasa dikuasai

oleh obsesi mereka akan jabatan. Obsesi

pada jabatan ini membuat mereka

kehilangan hati dan akal sehat, sehingga

mereka melakukan berbagai cara untuk

memperoleh jabatan tersebut. Perilaku

DPR yang seperti disebutkan tadi

digambarkan sabagai setan-setan politik

dalam lirik di atas. Sebaliknya rakyat

merasa tidak berdaya dan tidak bisa

berbuat apa-apa. Dalam lagu ini dapat

dilihat perbedaan antara yang berkuasa

dan yang tertindas. Perbedaan inilah

yang mengarah kepada pertentangan

kelas. 

a) Ideologi (Feodalisme dalam Surat

Buat Wakil Rakyat)

Saudara dipilih bukan dilotre

Setiap wakil rakyat yang terpilih

adalah bentuk kepercayaan rakyat dan

didapat dari pemilihan yang demokratis.

Kata di pilih menunjukkan bahwa

masyarakat sudah memberikan

kepercayaan kepada orang-orang (DPR)

tersebut, sehinggga DPR berada di posisi

atas yang menunjukkan struktur yang

berbeda antara yang di atas dengan yang

di bawah. 

Meski kami tak kenal siapa saudara

Sistem pemilihan yang

digunakan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu

berbeda. Sistem ini membuat rakyat

Indonesia tidak langsung memilih

seseorang, tetapi lewat sebuah partai

tertentu. Hal ini membuat pemilih tidak

tahu profil dari masing-masing individu

yang menjadi wakilnya. 

b) Ideologi (Feodalisme dalam

Sumbang)

Lirik lagu ini menggambarkan

bahwa masih banyak masyarakat

Indonesia yang terkekang oleh kedua

kepentingan tersebut. Terkekang oleh

kepentingan modal dan feodal. Rakyat

merasa kedua kakinya sedang terikat,

sedang dihujam ulu hatinya dan tidak

bisa berlari kemana-mana karena sudah

terpenjara oleh keterkekangan tersebut.

Seperti yang tergambarkan dalam lirik

lagu berikut:

Kuatnya belenggu besi mengikat kedua

kaki

Tajamnya ujung belati menghujam di

ulu hati

Sanggupkan tak akan lari walau

akhirnya pasti mati

Di sini juga menunjukkan



tindakan kesewenang-wenangan yang

tergambar dalam kata main kayu

terhadap kelas bawah. Pemerintah yang

berada di posisi kelas atas, maka boleh-

boleh saja bertindak sewenang-wenang.

Begitupun dengan lirik lagu tinggalkan

bekas biru lalu pergi tanpa ragu,

menunjukkan bentuk ketidakpedulian

pemerintah terhadap kesewenang-

wenangan yang telah dilakukannya. 

Memburu kala haru dengan cara main

kayu

Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa

ragu

Sebagai kelas atas mereka

bertindak semena-mena terhadap

masyarakat kelas bawah. Mereka tidak

ragu-ragu saling sikut, saling

menghantam menjilat, menghasut,

menindas. Sehingga akhirnya

masyarakat bertanya apakah dunia

politik itu kejam seperti yang tergambar

dalam lirik lagu di bawah ini,

Apakah selamanya politik itu kejam

Apakah selamanya dia datang tuk

menghantam

Ataukah memang itu yang sudah

digariskan

Menjilat, menghasut, menindas,

Memperkosa hak-hak sewajarnya

a) Negara Kelas (Kapitalisme dalam

Surat Buat Wakil Rakyat)

Jangan ragu jangan takut karang

menghadang 

Kata karang menghadang dalam

lirik tersebut diartikan sebagai orang-

orang yang memiliki modal. Lirik lagu

tersebut menggambarkan harapan besar

masyarakat kepada wakil rakyat untuk

tetap membela hak-hak rakyat sehingga

tidak tergerus oleh industri. Harapan

besar rakyat itupun dipertegas oleh lirik

lagu berikut,

Bicaralah yang lantang jangan hanya

diam

Rakyat berharap agar Wakil

Rakyat tidak hanya diam tetapi harus

menyampaikan aspirasi masyarakat

dengan lantang.

b) Negara Kelas (Kapitalisme dalam

Sumbang)

Meskipun masyarakat ingin

melawan dan berperang tanpa senjata,

namun semua itu tidak bisa dilakukan

dan pada akhirnya lambat laun hal itu

menjadi hal yang lumrah dan biasa yang

tergambar dalam lirik lagu berikut Ah,

itu soal biasa yang singgah di depan

mata kita. Dan akhirnya kita tidak

dianggap lagi menjadi masyarakat yang

memiliki kepentingan dan kebutuhan.

Hal tersebut digambarkan dalam lirik di

bawah ini,

Di kepala tanpa baja, di tangan

tanpa senjata

Ah, itu soal biasa yang singgah

di depan mata kita

Individu, Kepentingan Kelas dan

Revolusi (Komunal Primitif dalam Surat

Buat Wakil Rakyat)

Untukmu yang duduk sambil diskusi

Untukmu yang biasa bersafari 

Di sana di gedung DPR 

Lirik lagu di atas menunjukkan

adanya kebersamaan rasa yang dialami

masyarakat pada masa itu, keinginan

semua rakyat yang pada umumnya sama.

Masyarakat menginginkan wakil rakyat

yang mau mendengar dan

menyampaikan aspirasi rakyat.

Kebersamaan rasa itupun diperkuat lagi

dengan kata di hati dan lidahmu dalam

dua lirik di bawah ini.

Di hati dan lidahmu kami berharap

Suara kami tolong dengar lalu

sampaikan 

Dari dua lirik tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat

berharap besar kepada para anggota

dewan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan oleh



masyarakat kebanyakan yang selama ini

tidak tersampaikan dan tersalurkan.

Harapan rakyat itu tergambar dalam lirik

lagu berikut suara kami tolong dengar

lalu sampaikan.

a) Individu, Kepentingan Kelas dan

Revolusi (Komunal Primitif dalam

Sumbang)

Dalam lirik lagu Sumbang

digambarkan adanya kebersamaan rasa

yang ditandai dengan adanya bendera

yang tidak pernah diurus yang

menggambarkan bahwa masyarakat

sama-sama merasakan negara ini tidak

terurus. Walaupun demikian, bukan

berarti kita sebagai masyarakat harus

berdiam diri melainkan kita harus

berjuang mempertahankan hidup seperti

yang tergambar dalam lirik lagu bukan

satu alasan untuk kita tinggalkan.

Mempertahankan apa yang kita punya,

meskipun hanya dalam bentuk kain

bendera lusuh. Hal tersebut tergambar

dalam lirik lagu di bawah ini:

Lusuhya kain bendera di halaman

rumah kita

Bukan satu alasan untuk kita tinggalkan

b) Individu, Kepentingan Kelas dan

Revolusi (Komunisme dalam Surat

Buat Wakil Rakyat)

Dalam hal ini, kata merakyat bisa

dimaknai menjadi rakyat. Artinya,

anggota DPR bekerja dengan

menggunakan mata, telinga, dan hati

rakyat. Dari lirik lagu tersebut dapat

dilihat adanya kebersamaan rasa yang

dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat

merasakan bahwa wakil rakyat pada

zaman orde baru tidak berani menolak

kebijakan-kebijakan pemerintah yang

tidak pro rakyat dan hanya

mementingkan kepentingan pribadi.

Wakil rakyat seharusnya merakyat

Begitupun dengan lirik lagu di

bawah ini kata tidur bermakna lalai,

lupa, yang artinya tidak mau tahu

perasaan rakyat yang diwakili. 

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

Kebersamaan rasa itupun

dipertegas dalam lirik di bawah ini yaitu

masyarakat sama-sama merasakan

bahwa wakil rakyat seperti paduan suara

yang hanya mengikuti arus tanpa

memiliki inisiatif sendiri untuk berbuat

dan bertindak.

Wakil rakyat bukan paduan suara

Hanya tau nyanyian lagu setuju.

D. KESIMPULAN 

Penelitian ini menganalisis 2

(dua) syair lagu dari album “Salam

Reformasi”, yaitu “Surat Buat Wakil

Rakyat” dan “Sumbang” karya Iwan

Fals. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

Dalam dua syair lagu ini

ditemukan adanya pertentangan kelas

antara kelas atas (borjuis) dan kelas

bawah (proletar). Dalam lagu surat buat

wakil rakyat DPR digambarkan sebagai

kelas atas (borjuis) dan rakyat

digambarkan sebagai kelas bawah

(proletar). Sedangkan dalam lagu

sumbang kelas atas (borjuis) diwakilkan

oleh orang-orang yang bergerak dalam

bidang politik (pemerintah) dan kelas

bawah (proletar) diwakilkan oleh rakyat

dengan bentuk ketidakberdayaan dan

keterkekangan mereka.

Dalam penelitian ini, syair lagu

(puisi) melalui pendekatan yang

diterapkan oleh Marxisme tersebut telah

dianalisis untuk memenuhi standar

kompetensi yang terdapat dalam KTSP

tingkat SMA. Dengan demikian analisis

syair lagu (puisi) dengan pendekatan

Marxisme yang telah dibahas dalam

penelitian ini memiliki hubungan dengan

pembelajaran sastra. Artinya, analisis

syair lagu (puisi) bisa digunakan sebagai

bahan ajar di sekolah, sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan acuan dalam



menganalisis syair lagu (puisi).

Catatan : Artikel ini dibuat berdasarkan

skripsi penulis dengan Drs. Mar’i, M.Si.

dan M. Syahrul Qodri, M.A.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono. 2005. Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia. Surabaya : Karya Agung.

Damayanti. 2013. Buku Pintar Sastra

Indonesia: Puisi, Sajak, Syair,

Pantun, dan Majas (Cetakan

I). Yogyakarta: Araska.

Endraswara, Suwardi. 2011. Metode

Penelitian Sosiologi Sastra. Yogyakarta:

CPAS.

Faruk. 2010. Pengantar sosiologi Sastra

dari Strukturalisme Genetik

sampai Post-modernisme.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kosasih, E. 2012. Metode Penelitian

Sosiologi Sastra. Yogyakarta:

CAPS.

Magnis-Suseno, Franz. 2001. Pemikiran

Karl Marx dari Sosialisme

Utopis ke Perselisihan

Revisionisme. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy. 2005. Metode Kualitatif

(Edisi Revisi). Bandung: Rosda Karya.

Pradopo, Rachmat Djoko. 2012.

Pengkajian Puisi (Cetakan

ketigabelas). Yogyakarta:

Gadjah Mada University

Press.

Ratna, Nyoman Kutha. 2012. Teori,

Metode, dan Teknik Penelitian

Sastra (Cetakan IX).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siswantoro. 2011. Metode Penelitian

Sastra : Analisis Struktur

Puisi (Cetakan II).

Yogyakarta: Pustaka Belajar.. 

Sugono, Dendy. 2006. Buku Praktis

Bahasa Indonesia Jilid I.

Jakarta: Pusat Bahasa

Depdiknas.

Tim Penyusun Pusat Bahasa Depdiknas.

2008. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Pusat

Bahasa Depdiknas.


