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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sastra menjadi saksi dalam kehidupan, di dalamnya telah mencerminkan 

kenyataan yang dibalut dengan kemasan estetis melalui bahasa. Sastra selalu 

menampilkan hal yang menarik dalam seorang pembaca untuk mengetahui alur 

kehidupan yang menarik hati pembaca sehingga ingin mengetahui dan merasa 

terikat oleh suasana yang terjadi pada cerita. Lukens dalam Nurgiyantoro (2013, 

hlm. 3) menyatakan bahwa sastra menawarkan dua hal utama, yakni kesenangan 

dan juga pemahaman. Hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya sastra 

mengeksplorasi berbagai bentuk kehidupan, penemuan, serta pengungkapan 

berbagai macam karakter yang dimiliki oleh manusia pada kehidupan sosial dan 

melalui informasi-informasi yang disampaikan dapat memperluas pengetahuan dan 

pemahaman para pembaca. Selain memahami, sastra pun dapat membuat 

menghibur pembaca melalui cerita yang disampaikan dengan bahasa yang estetis. 

Melalui karya sastra pengarang menyampaikan suatu kemasan yang penuh 

dengan penghayatan dan sentuhan jiwa yang diimajinasikan dalam hal kehidupan 

yang ada di sekitarnya. Gasong (2019, hlm. 2) menyatakan dalam memahami karya 

sastra dengan benar yaitu menampilkan seseorang dengan memaknai hidupnya. 

Melalui pembacaan dan perenungan karya sastra, seseorang dapat memahami 

kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, melalui 

pengarang dengan menyampaikan suatu kemasan yang menyentuh jiwa, pembaca 

dapat memahami dan memaknai suatu karya sastra yang dapat dinikmati dengan 

benar dalam memahami suatu keadaan sekitarnya dengan tampilan yang 

disampaikan pada alur kehidupan nyata. 

Karya sastra yaitu suatu ekspresi sebuah gagasan dan perasaan seorang 

pengarang yang disajikan dalam bentuk bahasa melalui lisan maupun tulisan setelah 

mempelajari latar belakang yang ada pada kehidupan sekitarnya. Hal yang 

disampaikan biasanya tentang adat istiadat, kondisi ekonomi, situasi politik dan 

berbagai hal yang melatarbelakangi terciptanya suatu karya sastra. Dengan
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renungan karya sastra, seseorang dapat mengenal dan memahami aturan yang 

berlaku pada kehidupan masyarakat dengan mengkaji dari karya sastra itu sendiri. 

Mengkaji karya sastra dapat membantu kita memahami makna yang 

terkandung di dalamnya, berupa pengalaman-pengalaman pengarang yang 

disampaikan melalui cerita yang imajinatifnya serta memberikan pemahaman 

segenap isi tentang bentuk sosial kemasyarakatan dan maksud-maksud yang 

terkandung lainnya. Namun, dalam memahami atau mengkaji suatu karya sastra 

perlulah kita memahami hakikat dari karya sastra itu sendiri seperti apa. Menurut 

Gasong (2019, hlm. 3) menyatakan bahwa hakikat karya sastra adalah fiksional, 

sebagai rekaan (fiction) memerlukan pemahaman lain yang berkaitan dengan 

kesadaran pengarang dalam memperlakukan fakta-fakta sosial. Oleh karena itu, 

makna karya sastra sebagai karya seni terdiri atas pesan dan bentuk dengan isi 

sebagai keseimbangan memenuhi kebutuhan sebuah seni. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwasanya suatu karya sastra selalu diperkuat oleh hal-hal yang penting 

sebelum menyampaikan pesan kepada pembaca, yaitu hubungan-hubungan antar 

unsur yang ada di dalamnya untuk menyeimbangkan suatu isi dengan bentuknya 

menjadi suatu karya yang mempunyai keindahan. 

Dalam kegiatan mengkaji suatu karysa sastra berarti menjadi bagian dari 

apresiasi sastra. Muslich dalam Nugroha (2018, hlm. 97) menyatakan bahwa 

“Apresiasi merupakan penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra 

baik dalam bentuk puisi maupun prosa”. Hal tersebut mengungkapkan bahwasanya 

bentuk mengkaji suatu karya adalah suatu kegiatan yang baik untuk memberikan 

suatu gagasan penting dalam memahami dan mendalami maksud pengarang pada 

suatu karya sastra. Biasanya dalam mengkaji karya sastra seseorang dikenali 

dengan suatu unsur pembangun di dalamnya. 

Karya sastra disusun oleh dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Banyak jenis karya sastra yang memperkuat suatu pesan yang 

disampaikan melalui dua unsur tersebut, salah satunya yaitu drama. Setiyaningsih 

(2018, hlm. 6) menyatakan bahwa drama dalam arti luas merupakan semua bentuk 

tontonan mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan banyak orang, 

sedangkan dalam arti sempit, drama merupakan kisah hidup manusia dalam 

masyarakat yang diproyeksikan di atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog 
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dan gerak berdasarkan naskah. Dalam mengisahkan kehidupan manusia tersebut 

seorang pengarang menyampaikannya dengan penuh dukungan unsur yang 

membangun di dalamnya untuk dipahami benar oleh pembaca. 

Senada dengan ungkapan tersebut, Kosasih (2014, hlm. 132) menjelaskan, 

“Drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan 

dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan 

dialog tersebut dalam drama tidak jauh berbeda dengan kejadian dalam kehidupan 

nyata”. Oleh karena itu, drama dapat dikatakan sebagai penciptaan kembali 

kehidupan nyata. Drama disebut sebagai tiruan kehidupan yang sebenarnya, di 

dalamnya pasti memiliki sebuah permasalahan atau konflik yang dialami para tokoh 

dalam alur ceritanya. Konflik tersebut tidak jauh berbeda dari permasalahan-

permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata, seperti permasalahan tentang 

kehidupan sosial dan ekonomi, percintaan, keluarga, dan lain sebagainya.  

Berbicara mengenai drama ada hal yang sangat erat hubungannya yaitu adanya 

sebuah naskah. Rokmansyah (2014, hlm. 40) menyatakan bahwa “Naskah drama 

adalah karya atau cerita yang berupa tindakan yang masih berbentuk teks belum 

dipentaskan”. Drama dapat dipahami dan dimengerti tanpa menyaksikan 

pementasannya, melalui analisis naskah dramanya seorang pembaca bisa melihat 

dan memahami alur ceritanya. Melalui naskah tersebut dapat dikatakan bahwa 

naskah merupakan alat untuk memahami drama yang akan dipentaskan. 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis naskah drama Bunga 

Rumah Makan karena naskah tersebut merupakan naskah terbaik yang ditulis oleh 

Utuy Tatang Sontani sebagai seorang sastrawan terkemuka di zamannya sebelum 

Indonesia merdeka. Naskah Bunga Rumah Makan bertemakan seorang gadis cantik 

yang dijadikan pelayan oleh seorang pemilik rumah makan. Kecantikannya tersebut 

dapat menarik perhatian pembeli apalagi laki-laki yang tertarik untuk membeli di 

rumah makan itu setelah melihat gadis cantik tersebut. Dan hal itu baru disadari 

oleh si gadis ketika ada yang datang memberitahunya. 

Penulis memilih naskah drama Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang 

Sontani sebagai bahan objek kajian, karena naskah drama tersebut mengandung 

unsur-unsur pembangun di dalamnya yang dengan adanya unsur-unsur tersebut 

dapat menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan pembelajaran sastra di 
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sekolah. Penulis menekankan pada analisis unsur intrinsik drama, yang meliputi 

tokoh, latar, alur, tema, dialog, dan amanat. Hasil analisis dapat diperoleh dari 

sebuah naskah yang sekaligus sebagai dasar acuan bagi penulis. Hal ini dilakukan 

karena di tingkat SMA khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 

butir yang menekankan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun dari teks drama. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

berbasis teks. Kemendiknas (2017, hlm. iii) mengungkapkan bahwa “Penyajian 

materi pembelajaran pada buku Bahasa Indonesia ini menggunakan teks dalam 

konteks sesuai dengan tujuan kegiatan sosial dan fungsi komunikasi”. Dalam 

pembelajaran berbasis teks, peserta didik diharapkan mampu mengubah pola pikir 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. Oleh karena itu, peserta didik akan 

dapat memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan struktur teks yang dikuasainya. 

Dalam berbagai macam teks yang sudah dikuasai peserta didik, maka peserta didik 

akan mampu menguasai bagian-bagian pola berpikir. 

Salah satu kompetensi yang termuat dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran 

sastra. Dalam pembelajaran sastra hendaknya memberikan motivasi lebih pada 

peserta didik dengan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya. 

Namun, kenyataan yang terjadi di kelas berbeda dengan harapan tersebut. Seperti 

yang diungkapkan Sumarjo dalam Warsiman (2017, hlm. 2) mengatakan 

pembelajaran sastra dewasa ini telah jauh membawa anak dengan berbagai kegiatan 

yang dapat menjenuhkan dan membosankan. Hal tersebut salah satunya pada 

pembelajaran mengapresiasi drama. Pembelajaran mengapresiasi drama merujuk 

pada keterampilan membaca pemahaman. Oleh karena itu, seorang pendidik harus 

menyiapkan bahan ajar yang dapat meningkatkan pemahaman tersebut dengan baik 

dengan cara memilih bahan ajar yang tepat untuk menjadi bahan kajian peserta 

didik sesuai dengan kondisi sosial yang nyata. 

Damono (2002, hlm. 2) mengungkapkan hal yang cenderung dalam menelaah 

sastra sebagai berikut: 

Permasalahan sosial dalam sastra adalah hal yang mempertimbangkan dari 

segi-segi kemasyarakatan. Ada dua kecenderungan utama dalam telaah sastra. 

Pertama, pendekatan yang berdasarkan pada anggapan bahwa karya sastra 

merupakan cermin sosial belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor-faktor di 

luar sastra untuk membicarakan sastra. Sastra hanya berharga dalam 
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hubungannya dengan faktor-faktor di luar sastra itu sendiri. Kedua, pendekatan 

yang mengutamakan sastra sebagai bahan penelaah. 

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis karya sastra terutama drama 

sebagai bahan penelaah yang akan dialternatifkan sebagai bahan ajar pembelajaran 

sastra di sekolah. Karena sastra memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan 

kehidupan nyata. Oleh karena itu, pengajaran sastra di sekolah hendaknya 

dipandang sebagai hal yang penting dan mendapat kesempatan yang layak untuk 

dipelajari oleh peserta didik. Rahmanto (2004, hlm. 15) menyatakan bahwa jika 

pengajaran sastra dilakukan secara tepat, pengajaran sastra dapat memberikan 

sumbangan yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit 

untuk dipecahkan di dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi pemikiran dasar 

sebagai langkah dalam mengisi kebutuhan pendidikan dalam membuat daya kritis 

peserta didik pada pembelajaran sastra. 

Banyak penelitian yang mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial. Pada naskah drama yang berjudul Bunga Rumah Makan ini 

menarik untuk diteliti dengan menampilkan alur cerita yang baik dalam kehidupan 

sosial manusia. Salah satu manfaat dari naskah drama ini yaitu untuk dijadikan 

sebuah gambaran dan pembelajaran pada kehidupan sehari-hari pada peserta didik. 

Naskah drama tersebut mempunyai gambaran sosial yang terkandung di dalamnya 

untuk mengetahui berbagai kisah kehidupan. 

Pada pembelajaran sastra yang menjadi pokok permasalahan salah satunya 

adalah gambaran dan kritik sosial yang terdapat dalam sebuah naskah drama. 

Terutama pada naskah Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang Sontani memiliki 

gambaran dan kritik sosial pada pesan atau makna yang disampaikan oleh 

pengarang. Namun, banyak penelitian yang hanya berfokus pada hal tersebut tapi 

tidak melihat dari segi bagian yang membangun cerita drama menjadi banyak pesan 

dan makna yang disampaikan. Unsur tersebut ialah yang menjadi pokok 

permasalahan pada penelitian naskah drama Bunga Rumah Makan.   

Naskah drama Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang Sontani mengandung 

kritik dan kondisi sosial yang perlu diteliti. Oleh karena itu, dengan adanya naskah 

drama Bunga Rumah Makan sebagai gambaran dan pembelajaran yang ada pada 

kehidupan sehari-hari. Naskah drama Bunga Rumah Makan ini mengangkat cerita 

tentang kehidupan seorang gadis yang sebagai seorang pelayan di rumah makan. 



6 

 

 

 

Dalam naskah ini perlu diteliti karena di dalamnya mempunyai kelebihan yaitu 

konfliknya yang sangat menarik perhatian pembaca serta bahasa yang terkandung 

dalam naskah mudah dimengerti. Pada setiap tokoh memiliki karakter yang kuat, 

struktural yang menarik untuk diteliti dan terdapat kritikan dan gambaran sosial 

yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemanfaatan hasil penelitian naskah drama Bunga Rumah Makan yang 

bertemakan kehidupan tersebut dimaksudkan untuk membantu pencapaian tujuan 

pembelajaran apresiasi drama yang menjadi pedoman pembelajaran sastra di 

sekolah tentang masalah sosial dalam proses pembelajaran pada konteks mengkaji 

serta mengapresiasi karya drama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

memilih bahan ajar, sebuah materi pembelajaran yang harus sesuai dengan 

kemampuan peserta didik dan harus memberikan kontribusi dalam menumbuhkan 

nilai budaya. Oleh karena itu, pada umumnya seorang pendidik atau calon pendidik 

harus cerdas dalam memilih bahan ajar agar tujuan pembelajaran bisa berhasil 

dengan baik dan peserta didik dapat terlatih dalam kegiatan memahami suatu 

kondisi.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji sebuah naskah drama yang 

berjudul Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang Sontani dengan menetapkan 

judul penelitiannya yaitu “Analisis Unsur Intrinsik Naskah Drama Bunga Rumah 

Makan Karya Utuy Tatang Sontani dan Implementasi sebagai Bahan Ajar 

Pembelajaran Sastra di SMA”. 

B.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan masalah terlebih dahulu agar 

tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. 

Fokus penelitian ini bermaksud untuk membatasi kajian serta penelitian agar 

mendata data yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan 

penulis untuk meneliti unsrur intrinsik pada naskah drama Bunga Rumah Makan 

karya Utuy Tatang Sontani dan implementasi sebagai bahan ajar pembelajaran 

sastra di SMA. Ketetapan fokus penelitian tersebut akan memudahkan penelitian 

yang dilakukan dengan lebih terarah. 
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1.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakakan sesuatu yang digunakan untuk mencari 

jawaban terhadap masalah dalam penelitian melalui pengumpulan data. Oleh 

karena itu, dalam rumusan masalah ini penulis hanya melakukan identifikasi 

terhadap fokus utama dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama Bunga 

Rumah Makan karya Utuy Tatang Sontani? 

b. Apakah drama Bunga Rumah Makan karya Utuh Tatang Sontani sesuai dengan 

bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? 

c. Pada jenjang mana Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang Sontani cocok 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? 

2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak dicapai oleh penulis dengan 

acuan rumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada naskah drama Bunga Rumah 

Makan karya Utuy Tatang Sontani. 

b. Mendeskripsikan kesesuaian naskah drama Bunga Rumah Makan karya Utuy 

Tatang Sontani sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

c. Mendeskripsikan jenjang kelayakan naskah drama Bunga Rumah Makan karya 

Utuy Tatatng Sontani dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah bagian manfaat penelitian yang dapat diraih bagi 

pendidik, peserta didik, dan berguna bagi peneliti lanjutan. Manfaat yang diperoleh 

dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

pengembangan ilmu bahasa dan sastra yang berkaitan dengan aspek 

pembelajaran sastra khusunya pembelajaran drama.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Pendidik dapat mengetahui bahan ajar yang baik dalam pembelajaran sastra 

terutama dalam pembelajaran drama. 

b. Bagi Peserta didik 

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan di bidang sastra 

melalui karya sastra yang dibacanya. Selain itu, peserta didik diharapkan 

mampu mengaprsiasikan dan menganalisis karya sastra. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam penelitian 

berikutnya mengenai analisis unsur-unsur intrinsik naskah drama.  

 


