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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Bahasa adalah alat komunikasi yang dinikmati oleh seluruh masyarakat di 

dunia ini, karena dengan bahasa kita dapat mengetahui berbagai informasi. Manusia 

menggunakan bahasa untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengalaman, dan 

perasaan. Pengungkapan ide, pikiran, pengalaman, maupun perasaan dapat 

dituangkan ke dalam karya sastra. Salah satu karya sastra yang dapat digunakan 

yaitu drama. 

       Drama memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

masyarakat. Drama disajikan melalui lakuan dan dialog. Drama biasanya dinikmati 

melalui pementasan. Dewojati (2010, hlm.15) mengatakan, “Drama sebagai sebuah 

karya sastra diciptakan untuk dipentaskan dan dinikmati secara bersama-sama, serta 

menjadikan sebuah teks drama lebih hidup karena diperagakan di atas panggung”. 

Drama berbeda dengan novel atau puisi. Jika novel dinikmati untuk sendiri 

(individual) atau puisi untuk dideklamasikan, drama dipentaskan untuk dinikmati 

secara bersama-sama.  

       Drama sebagai karya sastra dapat dinikmati dengan berbagai cara. Triati dkk 

(2017, hlm.196) mengatakan, “Naskah drama dapat dijadikan bahan studi sastra, 

dapat dipentaskan, dan dapat dipagelarkan dalam media audio, berupa sandiwara 

radio atau kaset”. Selain diciptakan untuk dipentaskan, naskah drama juga dapat 

dijadikan bahan studi sastra. Drama yang dijadikan bahan studi sastra dapat 

dilakukan dengan kegiatan mengkaji naskah drama. 

       Karya sastra drama tidak banyak dibicarakan seperti novel dan puisi. Drama 

lebih dikenal dengan pementasannya. Yusandra (2017, hlm.119-120) mengatakan, 

“Masyarakat umumnya hanya mengenal teks drama setelah teks itu dipentaskan. 

Tentu saja hal ini hanya memunculkan sejumlah kajian terhadap pementasan drama 

tetapi minim sekali kajian terhadap teks drama sebagai karya sastra, apalagi kajian 

tentang kebahasaan atau kewacanaan”. Berdasarkan pendapat tersebut, teks drama 

sering dilupakan sebagai karya sastra. Hal tersebut dikarenakan pengkajian drama 

diarahkan pada pementasan daripada pengkajian naskah.
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       Nugroho (2018, hlm.97) mengatakan, “Drama tidak cukup dipahami melalui 

bentuk pentasnya saja, akan tetapi juga harus dikaji dalam bentuk naskahnya, agar 

makna dan pesan drama dapat tersampaikan dengan baik”. Mengkaji naskah drama 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna drama tersebut. 

Kegiatan ini dilakukan dengan membaca naskah drama. 

       Kegiatan membaca naskah dapat menjadi titik awal memahami isi teks drama. 

Salamah dkk (2019, hlm.8) mengatakan bahwa pembaca dapat memahami teks 

drama dengan melakukan apresiasi secara maksimal. Maksud apresiasi tersebut 

yakni membaca naskah drama dengan maksud untuk menganalisis isi atau 

kandungan drama tersebut. Drama dapat dianalisis dari segi unsur pembangunnya. 

Unsur pembangun yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu unsur intrinsik. Namun, 

drama juga dibangun menggunakan sebuah kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menganalisis unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan naskah drama. 

       Menganalisis unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan dilakukan untuk 

mengetahui keseluruhan isi dari sebuah naskah drama. Penulis naskah drama 

terkadang ingin menyampaikan tentang isi dari karyanya. Hal yang ingin 

diungkapkan tersebut biasanya berupa ungkapan atau pesan. Pengkajian naskah 

drama dapat menjadi jembatan pemahaman bagi pembaca. 

       Unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan ini saling menjalin dan membentuk satu 

kesatuan yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut juga menjadikan naskah drama 

bermakna. Oleh karena itu, pembaca harus menganalisis unsur intrinsik dan kaidah 

kebahasaan naskah drama untuk memahami isi dari sebuah drama. 

       Memahami isi drama berarti mengapresiasi karya sastra. Herawati dkk (2018, 

hlm.172) mengatakan, “Saat sudah mampu mengapresiasi, pembaca mempunyai 

kesempatan untuk mengkaji sastra. Namun bukan sekadar mengkaji melainkan 

dituntut ilmiah”. Maksud ilmiah yaitu membutuhkan teori atau pengetahuan 

mengenai karya sastra sebagai pijakan. Kurangnya penguasaan teori mengenai 

analisis atau kajian naskah drama membuat pembaca sulit menganalisis naskah 

drama. 

       Mengapresiasi sastra juga memerlukan sikap positif. Salamah dkk (2019, 

hlm.8) mengatakan, “Proses mengapresiasi harus benar-benar didasari atas 

keinginan untuk menghargai, mengritisi, dan menanggapi isi drama khususnya dari 
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sudut pandang unsur pembangunnya”. Namun, pembaca lemah dalam sikap 

tersebut, sehingga proses analisis tidak dilakukan dengan pemahaman yang baik. 

Kesulitan-kesulitan tersebut mengarahkan pada kenyataan bahwa pembahasan 

mengenai naskah drama sedikit. 

       Di sekolah, naskah drama termasuk ke dalam pembelajaran sastra. 

Pembelajaran sastra dalam Kurikulum 2013 mengarah pada apresiasi sastra. 

Kegiatan apresiasi ini untuk melatih kreativitas dan keterampilan berbahasa yang 

mencakup kompetensi membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Waluyo 

(2002, hlm.158) mengatakan, “Pengajaran drama sebagai penunjang pemahaman 

bahasa berarti untuk melatih keterampilan membaca (teks drama) dan menyimak 

atau mendengarkan (dialog pertunjukan drama, mendengarkan drama radio, 

televisi, dan sebagainya)”. Pembelajaran drama di sekolah harus mampu 

melibatkan peserta didik untuk memaknai teks sastra dan meningkatkan 

keterampilan berbahasanya. 

       Pembelajaran sastra di sekolah hanya sebatas pengenalan, tidak begitu 

didalami. Wicaksono (2019, hlm.314) mengatakan, “Dengan hanya menjadi bagian 

dari pelajaran Bahasa Indonesia, prestasi siswa dalam pengajaran sastra tidak 

muncul sebagai nilai (rapor) tersendiri, tapi hanya menyumbang sedikit (kurang 

dari 20 persen) pada nilai Bahasa Indonesia. Akibatnya, para siswa tidak terdorong 

untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti dan menguasai pelajaran sastra”. 

Pendalaman karya sastra tidak menjadi faktor utama dalam tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia. Kurangnya daya tarik peserta didik terhadap naskah drama juga 

membuat pengajaran menganalisis naskah drama sulit dilakukan.  

       Lebih lanjut, Wicaksono & Rifnida (2019, hlm.110) mengatakan bahwa tingkat 

keberhasilan pengajaran aspek apresiasi sastra juga tidak cukup hanya dilihat pada 

hasil tes atau ujian akhir, tapi juga harus terbukti pada sikap apresiatif dan minat 

baca siswa setelah lulus kelak. Pembelajaran sastra yang ideal harus bermuara pada 

kegiatan apresiasi sastra. Penguasaan karya sastra oleh pendidik juga memengaruhi 

minat peserta didik dalam pembelajaran sastra. 

       Naskah drama dipilih sebagai bahan ajar dan termasuk salah satu pembelajaran 

sastra di sekolah. Naskah drama diajarkan di kelas XI Sekolah Menengah Atas 
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(SMA). Fahmi (2017, hlm.38) menjelaskan tentang permasalahan pengajaran 

drama di sekolah sebagai berikut: 

“Bedah naskah menjadi satu peristiwa awal yang sering dilupakan oleh banyak 

kelompok teater dalam mempersiapkan pertunjukan. Terlebih lagi dalam pengajaran 

drama di sekolah. Alokasi waktu menjadi alasan mutlak dilewatkannya proses bedah 

naskah padahal sebuah pementasan bermula dari sebuah teks. Selain persoalan 

alokasi waktu, persoalan guru yang beralasan pembelajaran naskah drama identik 

dengan mementaskan drama menjadi satu permasalahan pengajaran drama di 

sekolah”. 

Membaca teks drama di sekolah hanya sebatas untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada buku siswa. Pembelajaran drama juga biasanya difokuskan langsung 

pada pementasan, sehingga peserta didik tidak memahami betul jalan cerita dan 

lakon yang terdapat pada teks drama.  

       Lemahnya pengetahuan peserta didik mengenai naskah drama, tidak terlepas 

dari peran pendidik. Claudia dkk (2019, hlm.198) mengatakan, “Kesulitan guru 

dalam pengajaran teks drama di kelas adalah dalam hal memperoleh naskah-naskah 

pendek dengan lama pentas (durasi) 30 menit”. Pendidik juga biasanya 

menggunakan naskah drama yang terdapat pada buku teks. Naskah-naskah drama 

yang terdapat pada buku teks biasanya berupa penggalan dari karya dramawan. 

Oleh karena itu, seharusnya pendidik menganalisis suatu naskah terlebih dahulu 

untuk dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran teks drama. 

       Naskah drama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naskah drama 

“Sepasang Merpati Tua” karya Bakdi Soemanto. Naskah drama ini merupakan 

naskah drama yang mengisahkan tentang kehidupan, sosial, dan romantisme 

sepasang orang tua. Masalah yang diangkat pada naskah drama tersebut yakni 

masalah tentang sampah dan orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan. 

Naskah drama ini cocok untuk peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

karena mengajarkan tentang kehidupan dan sosial yang terjadi di masyarakat, agar 

kelak peserta didik dapat menjadi manusia yang bijaksana dalam melihat fenomena 

kehidupan sosial di sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis unsur 

intrinsik dan kaidah kebahasaan naskah drama “Sepasang Merpati Tua” karya 

Bakdi Soemanto. 



5 
 

 

       Unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 

yang diajarkan di kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA). Kompetensi Dasar 

(KD) tersebut yaitu 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan teks drama. Penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi sumber acuan bagi pendidik dalam membuat bahan 

ajar. 

       Penelitian sebelumnya dengan judul “Pembelajaran Menganalisis Isi dan 

Kebahasaan Teks Drama Berfokus pada Penggambaran Peristiwa serta Urutan 

Waktu Menggunakan Metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) di Kelas XI SMKN 11 Bandung Tahun Pelajaran 2018/2019” yang 

dilakukan oleh Nurul Fadilah Aisyah relevan dengan penelitian ini. Persamaannya 

pada materi yang digunakan yaitu menganalisis isi dan kebahasaan teks drama. 

sedangkan, perbedaannya pada metode penelitian dan fokus penelitiannya. 

       Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Analisis Unsur Intrinsik dan Kaidah Kebahasaan Naskah Drama 

Sepasang Merpati Tua Karya Bakdi Soemanto sebagai Alternatif Pemilihan Bahan 

Ajar dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditemukan 

masalah sebagai berikut. 

1. Minimnya pengkajian terhadap teks drama akibat teks drama dikenal setelah 

pementasannya, sehingga kajian lebih diarahkan pada pementasan. 

2. Drama tidak cukup dipahami melalui pementasan, akan tetapi harus dikaji dalam 

bentuk naskahnya agar makna dan pesan yang terkandung dapat dipahami 

dengan baik. 

3. Mengkaji sastra bukan sekadar mengkaji, akan tetapi dituntut ilmiah 

(membutuhkan teori yang memadai mengenai karya sastra). 

4. Proses mengapresiasi naskah drama harus benar-benar didasari atas keinginan 

untuk menghargai, mengkritisi, dan menanggapi isi drama. Namun, pembaca 

lemah pada sikap ini, sehingga proses menganalisis naskah drama tidak 

dilakukan dengan pemahaman yang baik. 
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5. Peserta didik tidak terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti dan 

menguasai pelajaran sastra, akibat pengajaran sastra tidak muncul sebagai nilai 

rapor tersendiri, tetapi hanya menyumbang sedikit dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

6. Pembelajaran apresiasi sastra tidak cukup dilihat dari hasil tes, tetapi setelah 

lulus peserta didik harus memiliki sikap apresiatif dan minat membaca karya 

sastra. 

7. Pembelajaran drama lebih diarahakan pada pementasan, daripada analisis teks 

drama. 

8. Pendidik kesulitan dalam memperoleh naskah-naskah pendek. 

C. Fokus Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

       Masalah-masalah yang telah diuraikan pada latar belakang akan dirumuskan 

menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai fokus penelitian. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah unsur intrinsik naskah drama Sepasang Merpati Tua karya Bakdi 

Soemanto? 

b. Bagaimanakah kaidah kebahasaan naskah drama Sepasang Merpati Tua karya 

Bakdi Soemanto? 

c. Bagaimanakah pemanfaatan hasil analisis naskah drama Sepasang Merpati Tua 

karya Bakdi Soemanto digunakan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA? 

2. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Mengetahui unsur intrinsik naskah drama Sepasang Merpati Tua karya Bakdi 

Soemanto. 

b. Mengetahui kaidah kebahasaan naskah drama Sepasang Merpati Tua karya 

Bakdi Soemanto. 

c. Mengetahui pemanfaatan hasil analisis naskah drama Sepasang Merpati Tua 

karya Bakdi Soemanto digunakan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai isi naskah drama 

Sepasang Merpati Tua karya Bakdi Soemanto, serta diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman terutama dalam pembelajaran menganalisis unsur 

intrinsik dan kaidah kebahasaan teks drama pada siswa kelas XI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Menambah wawasan mengenai naskah drama pendek yang dapat dijadikan 

bahan ajar. 

2) Menambah pengetahuan tentang unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan naskah 

drama. 

3) Menambah pengalaman dalam pemanfaatan hasil analisis naskah drama 

digunakan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar di SMA. 

b. Bagi Guru Bahasa Indonesia 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan pengajaran 

sastra di sekolah. 

2) Memberikan kemudahan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran 

menganalisis isi dan kebahasaan naskah drama. 

3) Memberikan referensi mengenai naskah drama pendek yang dapat diajarkan di 

SMA. 

4) Hasil analisis dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar dalam 

pembelajaran di SMA. 

c. Bagi Peneliti Lanjutan 

1) Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan naskah 

yang berbeda. 

3) Dapat juga digunakan sebagai penelitian lanjutan dengan jenis penelitian 

kuantitatif untuk mengetahui keefektifan naskah drama Sepasang Merpati Tua 

karya Bakdi Soemanto digunakan langsung dalam pembelajaran. 
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d. Bagi Lembaga 

1) Sebagai penentu kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Sebagai masukan untuk diterapkan sebagai bahan ajar. 

E. Definisi Operasional 

       Untuk menghindari kesalahpahaman, maka perlu dipaparkan definisi 

operasional sebagai berikut. 

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki suatu pokok bagian untuk 

memperoleh pemahaman secara keseluruhan. 

2. Naskah drama yaitu teks yang ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk 

dipentaskan. 

3. Unsur intrinsik ialah bagian atau unsur yang membangun suatu karya sastra. 

Unsur ini terkandung dalam naskah drama. 

4. Kaidah kebahasaan ialah penulisan yang sesuai dengan tatacara atau aturan 

dalam bahasa Indonesia. 

5. Bahan ajar merupakan sarana pembelajaran yang berisikan materi pelajaran 

untuk membantu pendidik dalam proses pembelajaran. 

F. Sistematika Skripsi 

       Sistematika skripsi memuat bagian-bagian dalam skripsi, baik itu bab, subbab, 

subbab-subbab, serta hubungan satu bab dengan bab lainnya hingga terbentuklah 

kerangka sebuah skripsi. Sistematika skripsi pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bab I Pendahuluan 

       “Bagian ini memuat pembahasan yang akan mengantarkan pembaca 

mengetahui masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pada pendahuluan 

terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang 

memaparkan topik permasalahan-permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam 

dan didukung oleh pendapat pakar. Identifikasi masalah merupakan penetapan atau 

penentuan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul penelitian, sehingga 

memudahkan pembaca mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi penelitian 

ini. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi fokus 

penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian tentunya untuk mengetahui hasil yang 
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ingin dicapai dan menegaskan kegunaan dari penelitian ini. Definisi operasional 

berfungsi untuk mengurangi kesalahpahaman mengenai variabel judul penelitian 

ini dan pembatasan istilah, sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitian.” 

2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran 

       “Bagian ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. 

Kajian teori berisi teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang menunjang 

penelitian ini. Kajian teori diteruskan dengan merumuskan kerangka pemikiran 

sebagai penjelasan keterkaitan antara variabel-variabel. Variabel-variabel yang 

terdapat pada penelitian ini telah disebutkan pada definisi operasional, sehingga 

penyusunan bab II ini menyesuaikan pada variabel-variabel tersebut. Oleh karena 

itu, penyusunan kajian teori ini sangat diperlukan karena mengungkapkan alur 

pemikiran peneliti tentang masalah yang akan diteliti dengan ditunjang oleh teori-

teori yang sesuai.” 

3. Bab III Metode Penelitian 

       “Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam 

penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi metode penelitian, desain penelitian, 

subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik 

analisis data, dan prosedur penelitian.” 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

       “Bagian ini berisi uraian hasil penelitian dari data yang terkumpul, subjek dan 

objek penelitian, hasil pengolahan data, serta analisis pengolahan data. Hasil 

penelitian ini sebagai jawaban pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan 

hipotesis yang disertai pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian 

disajikan dengan menguraikan setiap unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan yang 

disertai kutipan, serta pembahasan mengenai pemanfaatan hasil analisisnya sebagai 

alternatif pemilihan bahan ajar di SMA.” 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

       “Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan hasil penelitian. Simpulan dapat ditulis secara terurai atau butir demi 

butir. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para 

pembuat kebijakan, pengguna, atau peneliti berikutnya yang berminat meneliti 

materi yang sama. 


