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ABSTRAK 

Afsun Aulia Nirmala. S 840908002. Naskah Drama Sampek  Engtay Karya N. 
Riantiarno dan Romeo Juliet Karya William Sahakespeare  (Tinjauan 
Intertekstualitas, Kajian Feminisme, dan Nilai Edukatif). Tesis. Surakarta: 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) unsur intrinsik naskah 
drama; (2) persamaan unsur intrinsik naskah drama; (3) perbedaan unsur intrinsik 
naskah drama; (4) kajian feminisme naskah drama; (5) nilai edukatif naskah 
drama. 

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode content 
analysis atau analisis isi. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama 
Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet karya William Shakespeare, 
biografi penulis, komentar-komentar pengarang selain dari artikel buku, surat 
kabar, dan internet yang menunjang permasalahan penelitian. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalinan atau mengalir 
(flow model of analysis) yang meliputi tiga komponen, yaitu : (1) reduksi data 
(data reduction); (2) sajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan 
(conclution drawing).  

 Berdasarkan analisis data melalui pendekatan intertekstualitas, dapat 
disimpulkan: (1) unsur intrinsik naskah drama Romeo-Juliet karya William 
Shakespeare dan Sampek Engtay karya N. Riantiarno meliputi Tema, Plot, Tokoh, 
Latar, Sudut pandang, Moral, dan Cerita. (2) mempunyai persamaan struktur 
naratif, dengan Romeo-Juliet sebagai hipogramnya. Persamaan pertama pada ciri 
fisik dan sosial tokoh, persamaan kedua pada plot, yaitu plot maju (progresif), 
persamaan ketiga pada sudut pandang orang ketiga, persamaan keempat pada 
cerita kisah perjuangan cinta dua pasang kekasih untuk mewujudkan 
kebersamaan, dan  persamaan kelima pada tema, yaitu cinta (3) mempunyai 
perbedaan struktur naratif. Perbedaan pertama, kedua naskah drama berbeda 
dalam hal latar berlangsungnya cerita. Perbedaan kedua, naskah drama Sampek-
Engtay dan Romeo-Juliet berbeda dalam hal pesan moral yang disampaikan. 
Perbedaan ketiga, naskah drama Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet berbeda dalam 
hal ciri psikologis atau sifat tokoh serta perbedaan status sosial. (4) Juliet dan 
Engtay yang merupakan tokoh wanita naskah drama di atas menurut perspektif 
feminisme dapat dikonkretkan maknanya.  Perempuan generasi tua menyatakan 
bahwa perempuan berperan di sektor domestik dan menjalankan fungsi 
reproduktif. Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara menurut 
konsepsi laki-laki modern. (5) nilai edukatif dalam naskah drama Romeo-Juliet 
karya William Shakespeare dan Sampek Engtay karya N. Riantiarno yaitu : nilai 
religius; nilai moral; nilai sosial; nilai estetis; dan nilai kepahlawanan. 
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ABSTRACT 

 

Afsun Aulia Nirmala.  S 840908002. The Drama Manuscripts of Sampek  
Engtay by N. Riantiarno and Romeo Juliet by William Sahakespeare  (A 
Study of Intertextuality, Feminism Study, and Education Value). Thesis: 
Indonesian Language Education Program, the Postgraduate of the University of 
Sebelas Maret. 

The aim of the research are for knowing : (1) the intrinsic elements within 
drama manuscript; (2) the similarity of intrinsic elements within drama 
manuscript; (3) difference of intrinsic elements within drama manuscript; (4) 
feminism study within drama manuscript; (5) education values within drama 
manuscript. 

The form of the research is qualitative descriptive using contents analyze 
method. The data sources of the research are The Drama Manuscript of Sampek  
Engtay by N. Riantiarno and Romeo Juliet by William Sahakespeare, author’s 
biography, commentaries of the another author except from the book articles, 
newspaper, and internet concerning with the research. The technique of data 
analyze in the research is using flow model of analyze that cover three 
components, that is: (1) data reduction; (2) data display; (3) conclusion drawing. 

Based on the data analyze in studying intertextuality approach, can be 
concluded that : (1) the intrinsic elements of the both of the Drama Manuscript of 
Sampek  Engtay by N. Riantiarno and Romeo Juliet by William Sahakespeare 
pervading : theme, plot, shapes, setting, point of view, moral values, and yarn; (2) 
having narrative structure similarity and Romeo Juliet as its hipogram. The first 
similarity refers to the physic and social of the shapes, second similarity refers to 
progressive plot; third similarity refers to the use of third person view; fourth 
similarity refers to love-hussle story between two couples for reaching 
togetherness, and fifth similarity refers to the theme of the drama, that is love 
story; (3) having narrative structure differences. The first difference laid on the 
case of story happening; second difference between both of the drama manuscript 
of Sampek  Engtay by N. Riantiarno and Romeo Juliet by William Sahakespeare 
laid on moral messages; and last on social status (4) Juliet and Engtay as woman 
characters within drama manuscript based on feminism’s perspective can be 
concreted in the case of its sense. The old woman generation state that every 
woman take a role in domestic sector and drive reproductive function. The role 
and occupation of the man and woman are equal based on the modern man 
conception; (5) education values within the drama manuscript of Sampek  Engtay 
by N. Riantiarno and Romeo Juliet by William Sahakespeare, consist of religious 
value, moral, social, esthetic, and heroic value.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra lahir karena adanya sesuatu yang menjadikan jiwa seorang  

pengarang mempunyai rasa empati pada suatu persoalan atau peristiwa di dunia 

ini. Peristiwa tersebut sangat memengaruhi kejiwaan pengarang sehingga 

memunculkan pertentangan batin yang mendorong pengarang mewujudkannya 

menjadi sebuah karya sastra. Menurut Nyoman Kutha Ratna (2004: 297), karya 

sastra dihasilkan melalui imajinasi dan kreativitas sebagai hasil kontemplasi 

secara individual tetapi ditujukan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang 

lain sebagai komunikasi. 

Sebagai sebuah karya yang fiksional, naskah drama menggambarkan 

realitas kehidupan manusia dari sudut pandang sastra. Sungguhpun demikian, 

kehidupan fiksional tersebut tidak akan lepas dari refleksi fakta-fakta sosial 

sehari-hari. Fakta-fakta tersebut bisa jadi merupakan hal yang pernah dilihat, 

dirasakan, dialami, dan dicita-citakan pengarang atau orang lain yang ada di 

sekitar pengarang. Oleh karena itu, idealisme dan cita-cita pengarang biasanya 

tergambar jelas dalam karyanya. Singkatnya, naskah drama merupakan perpaduan 

antara fakta, imajinasi, dan idealisme pengarangnya yang dipentaskan di depan 

orang banyak. 

Dengan demikian, naskah drama memotret kehidupan manusia yang di 

dalamnya berkisar kesedihan, kebahagiaan, tragedi, dan bahkan komedi. Dalam 
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konteks itulah, naskah drama menggambarkan banyak aspek kehidupan, utamanya 

aspek sosial kehidupan manusia. Keduanya juga mampu memengaruhi cara 

pandang atau persepsi pembaca terhadap kehidupan. Akibatnya, khasanah 

pengetahuan pembaca akan dipertajam dan diperluas dengan membacanya. 

Dengan kata lain, pembaca yang mengapresiasi naskah drama akan mendapatkan 

banyak pengalaman berharga. 

Hal itu juga yang tampak pada naskah drama Sampek Engtay karya N. 

Riantiarno. Naskah drama yang merupakan kisah dari Cina ini menceritakan 

seorang gadis  bernama Engtay yang berjuang menuntut ilmu meskipun pada saat 

itu seorang wanita dilarang bersekolah layaknya seorang pria. Saat Engtay 

menuntut ilmu, dia jatuh cinta kepada Sampek, cinta mereka dilarang oleh orang 

tua Sampek dan Engtay, akhirnya mereka menemui ajal karena memepertahankan 

cinta mereka. 

Apabila di Cina memiliki kisah Sampek Engtay dalam sastra Inggris 

terdapat kisah cinta abadi, khususnya di Italia memiliki kisah percintaan yang tak 

kalah menghebohkan, yaitu kisah Romeo-Juliet. Kisah ini ditulis oleh seorang 

pujangga besar dunia, William Shakespeare, pada abad ke-16 atau tahun 1595 M 

dalam bentuk drama. Kisah Romeo-Juliet ini merupakan kisah fiktif yang dibuat 

oleh Shakespeare. Kisah Romeo-Juliet sangat terkenal dan telah mengilhami para 

seniman untuk menciptakan karya seni terutama sastra. Berbagai gubahan telah 

muncul dari kisah ini.  

Kisah Romeo-Juliet menceritakan cinta sepasang anak manusia, Romeo 

dan Juliet, yang terhalang oleh tembok permusuhan kedua keluarga. Kisah ini 
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bercerita mengenai bagaimana Romeo memperjuangkan cintanya dengan 

menentang tradisi, menerobos mitos tabu, bahkan menjadi pelopor gerakan 

antidiskriminasi dan antikekerasan. Ia meletakkan nilai kemanusiaan lebih tinggi 

dari sekadar asal-usul atau keturunan, primordialisme, atau sejenisnya. Atas nama 

cinta, Romeo berani melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya. Meskipun 

pada akhirnya kedua pecinta tersebut harus mati, cinta mereka tetap abadi dan 

suci. 

Meskipun ketiga karya sastra ditulis oleh penulis yang berbeda dan 

mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda, namun keduanya  

mempunyai kesamaan atau kesejajaran motif. Kesejajaran tersebut terletak pada 

ide cerita, yaitu mengenai kisah cinta abadi antara laki-laki dan wanita. 

Kesejajaran motif juga terdapat pada perjuangan tokoh wanita pada karya tersebut 

dalam menyikapi realita kehidupan yang dihadapi. Adapun gaya bahasa yang 

digunakan dalam kedua naskah drama juga terdapat kesejajaran. Sementara itu, 

perbedaan yang melatari kedua naskah drama, yaitu keduanya ditulis di negara 

yang berjauhan, baik jarak maupun latar belakang sosial-budaya. 

Hal yang paling menonjol dari kedua karya tersebut adalah 

menggambarkan perjuangan tokoh wanita yang selanjutnya dapat dikaji dalam 

telaah feminisme. Telaah feminisme dalam naskah drama saat ini juga banyak 

dilakukan oleh berbagai akademikus. Hal yang menarik, telaah tersebut tidak 

hanya datang dari kaum perempuan, melainkan kaum laki-laki pun banyak yang 

mengkajinya. Hal tersebut dianggap sebagai suatu yang beralasan, mengingat 

pada hakikatnya feminisme adalah gerakan dalam rangka meningkatkan harkat, 
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martabat, dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, meskipun dalam 

perjalanannya ada pihak yang menyatakan bahwa feminisme lebih memihak kaum 

perempuan dengan segala inferioritasnya. Akan tetapi, justru itu dianggap sebagai 

hal yang menarik dari kajian feminisme untuk diterapkan pada kedua karya 

tersebut.   

Walaupun Sampek Engtay dan Romeo-Juliet menggambarkan kisah cinta 

dan perjuangan tokoh wanita dalam memperjuangakan cintanya, kedua karya 

tersebut sarat akan nilai didik. Nilai didik dalam karya sastra tidak selalu berupa 

nasihat atau petuah bagi pembaca, namun juga dapat berupa kritikan pedas bagi 

seseorang, kelompok atau sebuah struktur sosial yang sesuai dengan harapan 

pengarang dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap keduanya 

tersebut merupakan salah satu usaha mengungkap nilai-nilai didik di dalam karya 

sastra. Kedua karya tersebut memiliki korelasi positif dengan nilai-nilai didik 

karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendidik dan mencerdaskan 

pembaca. 

Bertolak pada uraian-uraian di atas, dipilihlah  judul “Naskah Drama 

Sampek Engtay Karya N. Riantiarno dan Romeo-Juliet karya William 

Shakespeare (Tinjauan Intertekstualitas, Kajian Feminisme, dan Nilai Didik)” 

dengan alasan (1) kepopuleran kedua karya sastra ; (2) kesejajaran motif yang 

terdapat dalam kedua karya sastra; dan (3) tinjauan intertekstualitas, kajian 

feminisme, dan nilai didik terhadap ketiga karya sastra tersebut belum pernah 

dilakukan, khususnya untuk wilayah Surakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah berikut ini. 

1. Bagaimana unsur intrinsik naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno 

dan Romeo-Juliet karya William Shakespeare? 

2. Bagaimana persamaan unsur intrinsik naskah drama Sampek Engtay karya N. 

Riantiarno dan Romeo-Juliet karya William Shakespeare? 

3. Bagaimana perbedaan unsur intrinsik naskah drama Sampek Engtay karya N. 

Riantiarno dan Romeo-Juliet karya William Shakespeare? 

4. Bagaimana unsur-unsur feminisme dalam naskah drama Sampek Engtay karya 

N. Riantiarno dan Romeo-Juliet karya William Shakespeare? 

5. Bagaimana nilai edukatif yang terdapat dalam naskah drama Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno dan Romeo-Juliet karya William Shakespeare? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan unsur intrinsik naskah drama 

Romeo-Juliet karya William Shakespeare dan Sampek Engtay karya N. 

Riantiarno. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persamaan unsur intrinsik antara 

naskah drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare. dan Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxi

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perbedaan unsur intrinsik antara 

naskah drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare.dan Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno  

4. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan unsur-unsur feminisme dalam 

naskah drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare dan Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno. 

5. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai edukatif yang terdapat dalam 

naskah drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare dan Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

pembaca terutama dalam bidang sastra. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Guru 

1) Dapat dijadikan bahan atau materi dalam pembelajaran Sastra 

Indonesia, yaitu pada Kompetensi Dasar mengenai naskah drama.  
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2) Dapat dijadikan bahan atau materi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

b. Siswa 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi siswa 

dalam mengapresiasi sastra, khususnya naskah drama. 

2) Membantu siswa mengenal tinjauan intertekstualitas, dan kajian 

feminisme karya sastra terutama naskah drama. 

3) Memberi siswa pengetahuan tentang nilai didik sehingga dapat 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referen atau 

panduan dalam penelitian yang serupa. 

d. Peneliti yang bersangkutan 

Menambah pengetahuan tentang tinjauan intertekstualitas, 

kajian feminisme, dan nilai edukatif.  

 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS, PENELITIAN YANG RELEVAN, 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

B.  

A.  Landasan Teoretis 

1. Hakikat  Drama  
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a. Pengertian Drama  

Berbagai jenis karya sastra, seperti puisi, cerita pendek, drama, novel dan 

masih banyak lagi yang lainnya, telah diperkenalkan kepada siswa sejak mereka 

duduk di bangku Sekolah Dasar. Pengajaran bahasa tentunya meliputi materi yang 

berkenaan dengan kesusastraan, baik nasional maupun universal. Minat seseorang 

terhadap sastra tidak tumbuh begitu saja, akan tetapi perlu adanya usaha untuk 

membangkitkannya. Dengan belajar sastra, siswa dapat belajar membaca, 

menulis, berbicara, dan menyimak. Artinya, siswa dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasanya dengan lebih baik. Jenis sastra yang dipelajari bisa 

berupa apa saja, termasuk drama.  

Herman J. Waluyo (2002: 1), mengungkapkan bahwa drama merupakan 

tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Melihat drama, 

penonton seolah melihat kejadian dalam masyarakat. Kadang-kadang konflik yang 

disajikan dalam drama sama dengan konflik batin mereka sendiri. Drama adalah 

potret kehidupan manusia, potret duka, pahit manis, hitam putih kehidupan 

manusia. 

Drama mengutamakan perbuatan, gerak, yang merupakan inti hakikat setiap 

karangan bersifat drama. Moulton (dalam Henry Guntur Tarigan, 1993: 70)  

 Ananto mengungkapkan arti drama adalah suatu  perbuatan, tindakan. 

Berasal dari bahasa Yunani “draomai" yang berarti berbuat, berlaku, bertindak 

dan sebagainya. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Konflik dari 

sifat manusia merupakan sumber pokok drama.Menurut Mbiyo Saleh (dalam 

   8 
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Suroto, 1989: 75), secara etimologis kata “drama” berasal dari bahasa Yunani 

yaitu dromai yang berarti ”berbuat”. Mbiyo Saleh menambahkan, hakikat drama 

ialah konflik dalam kehidupan manusia dipandang dari segi kejiwaan dan seni. 

Senada dengan pendapat Mbiyo Saleh, Simongkir Simanjuntak (dalam Suroto, 

1989: 75) mengemukakan bahwa drama adalah seni yang mempertunjukkan 

pekerti manusia dalam perbuatannya. 

Christoper Russel Reaske (2003: 5) menyatakan : a drama is a work of 

literature or a composition which delinates life and human activity by mean of 

presenting various action of and dialogues between a group of characters.  

Secara sederhana Suroso dkk. (1981: 135-136) menyatakan bahwa drama 

ialah karangan yang ditulis untuk dipentaskan. Adapun unsur-unsur pembantu 

sebuah drama dalam pementasan adalah sebagai berikut: 

1. Babak: bagian dari suatu lakon drama 

2. Adegan: bagian dari suatu babak 

3. Prolog: kata pendahuluan sebagai pengantar suatu lakon 

4.  Dialog: percakapan antar pelaku dalam pementasan 

5. Monolog: percakapan seorang pelaku dengan dirinya 

6. Epilog: kata penutup yang mengakhiri suatu lakon (pementasan) 

7. Mimik: ekspresi (gerak-gerik) air muka pelaku untuk memberikan         

gambaran emosi. 

8. Pantomin: ekspresi (gerak-gerik) anggota tubuh untuk menggambarkan 

emosi pelaku. 
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Christoper Russel Reaske (2003: 27) menyatakan  

“one of the most dominating theories of structure is that which classically 

pertained to tragedies. Because a tragedy deals which conflict, ancient critics 

thought of the plays as tying and untying knots. Most of the effort of the play will 

go into the “tying” aspect, for we usually work up toward a knot (catastrophe) for 

a considerably longer time than we work down from it. In any case, the view of 

tragedy has frequently  and consistently taken a dividing approach which 

separates the events of the play into four large categories: (1) rising action, (2) 

climax (turning point), (3) falling action, and (4) catastrophe”.  

 

b. Unsur-unsur Intrinsik Drama 

Unsur pembangun naskah drama tidak berbeda dengan unsur intrinsik 

novel atau cerpen. Secara garis besar, unsur pembangun naskah drama dibagi 

menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah 

unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang secara lahir 

akan dijumpai ketika membaca sebuah karya sastra. Di pihak lain, unsur ekstrinsik 

adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang secara tidak langsung 

memengaruhi bangunan karya sastra.  

Stanton (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 25) menjabarkan unsur pembangun 

fiksi atau cerita menjadi (1) fakta cerita yang meliputi plot, tokoh, dan latar; (2) 

sarana cerita yang meliputi judul, sudut pandang, gaya dan nada; dan (3) tema. 

Unsur-unsur tersebut harus ada dalam sebuah naskah drama karena sebuah naskah 

drama tidak akan lahir tanpa adanya unsur-unsur tersebut. Pendapat di atas, 

tidaklah terlalu berbeda. Stanton hanya melewatkan satu unsur yang juga penting 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvi

dalam membangun naskah drama, yaitu amanat. Sesuai dengan tujuan penyair—

berguna—setiap karya sastra menyimpan pesan untuk pembacanya.      

Jacob Sumardjo dan Saini K.M. (Herman J. Waluyo, 2002: 140) 

menyebutkan tujuh unsur pembangun cerita rekaan, yakni (1) plot; (2) tema; (3) 

karakter; (4) setting; (5) point of view; (6) gaya; dan (7) suasana cerita. Tidak 

berbeda jauh dengan pendapat di atas, Burhan Nurgiyantoro dalam buku Teori 

Pengkajian Fiksi (2005) membahas unsur intrinsik prosa, yaitu tema, pemplotan, 

pelataran, cerita, penokohan, penyudutpandangan, gaya (bahasa), dan moral. Jadi, 

pembahasan mengenai unsur intrinsik prosa menurut Burhan Nurgiyantoro 

meliputi tema, plot, latar, cerita, tokoh, sudut pandang, bahasa, dan moral.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, unsur intrinsik prosa pada 

dasarnya terdiri dari tema, plot, latar, cerita, tokoh, sudut pandang, dan gaya 

(bahasa). Kehadiran moral (amanat) sebagai penyusun prosa tidak selamanya 

diperhitungkan oleh para ahli, padahal setiap karya sastra pasti mempunyai pesan 

moral (amanat) yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.  Berikut 

dijelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra, 

khususnya naskah drama. 

a.   Tema 

Tema dalam sebuah karya fiksi (prosa) dapat disamakan dengan fundamen 

sebuah bangunan. Tentu saja tidak mungkin sebuah bangunan akan berdiri tanpa 

adanya fundamen tersebut. Dengan kata lain, tema adalah ide pokok sebuah cerita. 

Kehadiran tema menjadi penting ketika dihubungkan dengan pesan moral 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii

(amanat) dalam karya sastra. Stanton dan Kenny menyatakan tema sebagai makna 

yang dikandung oleh sebuah cerita (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 67). Tema akan 

selalu hadir dalam setiap karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, maupun 

naskah drama. 

 Setiap karya fiksi tentu saja mempunyai atau menawarkan sebuah tema 

kepada setiap pembacanya. Tema dalam fiksi tidaklah mudah untuk ditemukan. 

Tema karya fiksi akan lebih mudah ditemukan apabila dilakukan dengan cara 

memahami dan menafsirkan cerita melalui struktur pembangunnya. Oleh karena 

itu, tema harus didapat melalui penarikan dari keseluruhan cerita, tidak hanya 

didasarkan pada bagian-bagian tertentu cerita saja. Eksistensi atau kehadiran tema 

adalah terimplisit dan merasuki seluruh cerita. 

Hartoko  dan Rahmanto (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 68) menyatakan 

bahwa tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra 

dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik yang menyangkut 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Tema merupakan penyatu unsur-

unsur cerita atau dapat dikatakan sebagai makna cerita. Pada dasarnya, tema 

merupakan sejenis komentar terhadap pokok permasalahan, baik secara implisit 

maupun eksplisit. Sayuti (Wiyatmi, 2006: 43) mengungkapkan fungsi tema, yaitu 

untuk melayani visi atau responsi pengarang terhadap pengalaman dan hubungan 

totalnya dengan jagad raya. Jadi, tema dapat berfungsi sebagai penyatu unsur-

unsur cerita dan juga sebagai penghubung visi pengarang dengan kehidupan 

nyata. 
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Tema yang diusung pengarang biasanya berupa masalah kehidupan, 

komentar atau pandangan hidup pengarang dalam menjalani kehidupan. Akan 

tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa tema tersebut hanya berwujud 

pengamatan, kesimpulan ataupun bantahan terhadap realitas kehidupan. Dengan 

demikian, pembaca akan lebih mengerti dan menghargai kehidupan secara lebih 

baik dan berharga. Hal ini diperkuat oleh Herman J. Waluyo yang menyatakan 

bahwa tema adalah masalah hakiki manusia, seperti cinta kasih, ketakutan, 

kebahagian, kesengsaraan, dan keterbatasan (2002:142). 

Dalam sebuah naskah drama biasanya tidak hanya memiliki satu tema. 

Seringkali terdapat beberapa tema yang mengikat sebuah cerita. Adanya beberapa 

tema tersebut justru menunjukkan kekayaaan cerita fiksi tersebut. Secara umum, 

tema dapat digolongkan menjadi tema dominan (sentral) dan tema tambahan 

(subtema). Burhan Nurgiyantoro menggolongkan tema menjadi tiga sudut 

pandang, yaitu penggolongan dikotomis yang bersifat tradisional dan 

nontradisional, penggolongan dilihat dari pengalaman jiwa menurut Shipley, dan 

penggolongan dari tingkat keutamaan (2005: 77). 

Pertama, penggolongan dikotomis yang meliputi tema tradisional dan 

nontradisional. Tema tradisional merupakan tema yang bersifat universal, telah 

lama dipergunakan, dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita, serta umumnya 

merupakan pertentangan hitam putih. Sementara itu, tema nontradisional  

merupakan tema yang mengangkat hal-hal yang tidak lazim, menentang arus, dan 

sulit untuk ditebak.  
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Kedua, penggolongan menurut Shipley, yaitu (1) tema tingkat fisik, tema 

ini merupakan tema yang menyaran pada mobilitas fisik manusia bukan pada 

konflik kejiwaan tokoh cerita yang bersangkutan; (2) tema tingkat organik, tema 

jenis ini merupakan tema yang mengangkat masalah seksualitas, terutama 

mengenai kehidupan seksualitas yang menyimpang; (3) tema tingkat sosial, 

merupakan tema yang mengangkat mengenai kehidupan sosial manusia, aksi 

interaksinya, konflik, dan berbagai hal yang melingkupinya; (4) tema tingkat 

egoik, merupakan tema yang mengangkat kehidupan manusia sebagai makhluk 

individu; dan (5) tema tingkat divine, merupakan tema yang membahas manusia 

sebagai makhluk tingkat tinggi, makhluk ciptaan Tuhan, dan mengangkat masalah 

yang bersifat filosofis.       

Ketiga, penggolongan dari tingkat keutamaannya, yaitu tema utama dan 

tambahan. Tema utama disebut juga tema mayor. Tema utama merupakan tema 

yang melingkupi atau menaungi cerita, sedangkan tema tambahan adalah tema 

yang mendukung atau mencerminkan tema utama keseluruhan cerita, dan 

mempertegas eksistensi tema utama.  

Ada berbagai cara untuk menafsirkan tema suatu cerita. Sayuti (Wiyatmi, 

2006: 43) mengungkapkan bahwa tema dapat ditafsirkan melalui cara sebagai 

berikut. 

1. Penafsir hendaknya mempertimbangkan tiap detil cerita yang 

dikedepankan. 

2. Penafsir tema hendaknya tidak bertentangan dengan tiap detil cerita. 
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3. Penafsir tema hendaknya tidak mendasarkan diri pada bukti-bukti yang 

tidak dinyatakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan 

4. Penafsir tema haruslah mendasarkan diri pada bukti yang secara langsung 

ada atau yang diisyaratkan dalam cerita. 

Tema dalam cerita bersifat memberi koherensi dan makna terhadap unsur 

cerita, utamanya tokoh, plot, latar, dan cerita. Keempat unsur tersebut akan lebih 

padu dan bermakna jika diikat oleh sebuah tema. Dalam cerita fiksi, biasanya 

tema disampaikan secara terselubung, tidak langsung, atau tersirat. Tema 

disampaikan melalui tingkah laku (verbal dan nonverbal), pikiran dan perasaan, 

serta berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah gagasan dasar atau makna yang terkandung dan menopang karya sastra. 

Tema dapat berupa sejenis komentar terhadap pokok permasalahan cerita. Pada 

umumnya, tema berisi tentang masalah hakiki manusia. 

 

 

b.   Plot 

Selama ini, masyarakat cenderung menyamakan istilah alur, plot, dan jalan 

cerita, padahal ketiga unsur tersebut jika dicermati dengan baik mempunyai 

makna yang berbeda. Alur cenderung disamakan dengan jalan cerita, sedangkan 

plot merupakan hal yang berdiri sendiri. Perbedaan antara alur dan plot terletak 
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pada jenis hubungannya, yaitu hubungan sebab-akibat atau kausalitas. Alur 

merupakan suatu rangkaian kejadian atau peristiwa dalam karya fiksi yang susul-

menyusul atau sering dikatakan sebagai jalan cerita. Sementara itu, plot bukanlah 

sekadar jalan cerita, melainkan plot lebih kompleks daripada alur (Burhan 

Nurgiyantoro, 2005: 111). Lebih jelasnya mengenai perbedaan plot dan jalan 

cerita, Jakob Sumardjo memberikan ilustrasi sebagai berikut. Raja mati disebut 

jalan cerita, sedangkan raja mati karena sakit hati, merupakan plot (Korrie Layun 

Rampan, 1995: 60). Jadi, plot adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang 

saling menyambung berdasarkan hubungan sebab-akibat (kausalitas). Harus 

diakui bahwa plot dan jalan cerita tidak dapat dipisahkan dan dipilah secara tegas 

karena keduanya saling terkait. Adanya plot disebabkan oleh adanya jalan cerita.  

Plot merupakan bagian penting dalam suatu fiksi. Ia adalah penghubung 

suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kejelasan hubungan antarperistiwa 

dalam fiksi akan mempermudah pemahaman pembaca, begitu juga sebaliknya. 

Kejelasan plot dapat berarti kejelasan cerita, sedangkan kesederhanan plot berarti 

kemudahan cerita untuk dipahami. Sebaliknya, sebuah fiksi yang rumit, komplit, 

dan sulit dikenali hubungan kausalitas antarperistiwanya sulit untuk dicerna dan 

dipahami oleh pembaca. 

 William Kenney (1966: 13-14) menyatakan: 

 “ plot reveals event to us, not only in their temporal, but also in 

relationships. Plot makes us aware of events not merely as elements  in temporal 

series, but also as an intricate pattern of cause and effect”.  

 “The structure of plot to recognize this much, however. Is only a beginning. We 

must consider in more specific terms the form this “arrangement” we call plot is 
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likely to take. For, underlying the evident diversity of fiction, we may discern 

certain recurring patterns”. 

 

Lukman Ali mengungkapkan bahwa plot adalah sambung-sinambung 

peristiwa berdasarkan hukum sebab-akibat yang tidak hanya mengemukakan apa 

yang terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengapa hal itu terjadi (Herman J. 

Waluyo, 2002: 145).  Sementara itu, Ali Ahmad menyatakan “Plot merupakan 

aksi-aksi yang berkembang dan berhubungan antara satu sama lain. 

Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa 

dengan satu kuasa yang lain” (Korrie Layun Rampan, 1995: 60). Plot lahir sebagai 

sebuah jalinan peristiwa atau aksi-aksi dalam sebuah cerita. Peristiwa atau aksi-

aksi tersebut sambung-menyambung berdasarkan hukum pertentangan. 

Foster (Budi Darma, 2004: 13) mengungkapkan bahwa plot adalah 

rangkaian peristiwa yang diikat oleh hubungan sebab-akibat. Jika rangkaian 

peristiwa itu tidak diikat oleh hubungan kausalitas maka itu bukanlah plot. Dalam 

plot, peristiwa yang satu menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang lain. Stanton 

menyatakan bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap 

kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Senada dengan hal 

tersebut, dalam buku yang sama Kenny mengemukakan bahwa plot adalah 

peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana 

karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab-

akibat (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 113). Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa plot merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang 
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menekankan pada adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas). Satu peristiwa atau 

kejadian menyebabkan atau terjadi karena adanya peristiwa lain. Peristiwa-

peristiwa dalam fiksi merupakan satu kesatuan cerita yang tidak bisa dipisah-

pisahkan karena terikat oleh hubungan sebab-akibat. Hal ini berbeda dengan alur 

yang hanya berdasarkan urutan waktu atau kronologis belaka. Untuk menjadi 

sebuah plot, alur harus diolah dan disiasati secara kreatif. Jadi, setiap alur bisa 

disiasati agar menjadi sebuah plot yang padu.  

Oleh karena merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi, plot juga 

mempunyai tahap-tahapan. Pengarang yang baik mampu membagi dan mengatur 

komposisi cerita yang baik sesuai dengan kebutuhan cerita. Sementara bagi 

pengarang yang belum terampil, kurang mampu menjalin keharmonisan 

komposisi cerita tersebut. Herman J. Waluyo (2002:147) mengungkapkan tahapan 

plot, yaitu (1) eksposisi; (2) inciting moment (saat perkenalan); (3) rising action; 

(4) complication; (5) climax; (6) falling action; dan (7) denonement 

(penyelesaian). 

Tidak berbeda dengan Herman J. Waluyo, Mochtar Lubis mengutip 

pendapat Tasrif membedakan tahapan plot menjadi lima bagian, yaitu (1) tahap 

situation; (2) tahap generating circumstances (tahap pemunculan konflik); (3) 

tahap rising action (tahap peningkatan konflik); (4) tahap climax; dan (5) tahap 

denonement (tahap penyelesaian). Pendapat ini disinyalir didasarkan pada 

pendapat Richard Summers (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 149). Kedua pendapat 

mengenai tahapan plot tersebut pada intinya sama, hanya saja pendapat Herman J. 

Waluyo lebih terperinci daripada pendapat Tasrif. Complication oleh Tasrif 
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dimasukkan ke dalam tahap rising action, dan falling action dimasukkan dalam 

denonement.  

Tahap situation, berarti tahap penyituasian. Herman J. Waluyo 

menyebutnya sebagai eksposisi, yang berarti paparan awal cerita. Tahap ini berisi 

pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh cerita. Tahap ini merupakan 

tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal, pengenalan tokoh, watak, dan 

latar cerita. Di tahap ini pembaca dapat mengetahui bentuk cerita tersebut 

termasuk novel, cerpen, atau naskah drama. Tujuan dari adanya tahap ini adalah 

untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca sehingga pembaca tidak 

bingung mengikuti cerita. Selain itu, juga menjadi landas tumpu cerita untuk 

memasuki tahap selanjutnya. 

Tahap generating circumstances, disebut juga inciting moment. Tahap ini 

merupakan tahap pemunculan masalah atau peristiwa yang berpotensi 

menimbulkan konflik. Pengarang mulai memunculkan peristiwa-peristiwa yang 

mengandung masalah yang nantinya akan dikembangkan menjadi konflik. 

Peristiwa-peristiwa tersebut dihadirkan berdasarkan kebutuhan konflik yang akan 

ditimbulkan. Semakin banyak peristiwa atau masalah yang dihadirkan, semakin 

rumit dan kompleks konflik yang akan timbul. Konflik-konflik yang timbul 

tersebut akan semakin berkembang dan ruwet atau kompleks hingga akhirnya 

mencapai puncak. 

Tahap rising action atau disebut juga tahap peningkatan konflik. Pada 

tahap ini, konflik yang mulai muncul pada tahap sebelumnya semakin 
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berkembang dan terus-menerus muncul. Konflik-konflik tersebut semakin tak 

terkendali dan tak dapat dihindari. Peristiwa-peristiwa dalam cerita semakin 

mencekam dan menegangkan. Keadaan konflik yang semakin ruwet tersebut oleh 

Herman J. Waluyo (2002: 148) disebut complication. 

Tahap climax merupakan puncak penggawatan. Pada tahap ini semua 

konflik mencapai puncaknya. Klimaks ini dilihat dari sudut tokoh utama yang 

menjadi pelaku atau penderita konflik utama cerita. Apabila yang mengalami 

puncak konflik adalah tokoh pembantu maka ini bukan disebut klimaks cerita. 

Pada tahap klimaks, ketegangan cerita mencapai puncak. Puncak ketegangan atau 

klimaks ini dapat saja terjadi lebih dari satu kali, namun klimaks utama tetaplah 

satu. Jumlah klimaks tersebut tergantung dari cerita yang dihadirkan. 

Tahap denoument (denonement) disebut juga tahap penyelesaian. Konflik 

yang telah mencapai puncak tersebut menurun dan mengalami penyelesaian. 

Termasuk dalam tahap ini adalah falling action atau penurunan ketegangan yang 

dapat juga disebut antiklimaks. Ketegangan mengendor dan emosi yang telah 

mencapai puncak berangsur-angsur turun untuk mencapai batas bawah. 

Plot dalam suatu cerita tidak harus linear, lurus, atau kronologis seperti 

yang telah diuraikan di atas. Penempatan tahapan-tahapan plot disesuaikan dengan 

jenis plot yang digunakan pengarang. Tahapan plot tersebut dapat juga 

digambarkan dalam bentuk diagram. Diagram tersebut pun merupakan 

penggambaran secara linear atau kronologis struktur plot. Jones (Burhan 

Nurgiyantoro, 2005: 150) menggambarkan  struktur plot sebagai berikut. 
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Klimaks  

 

 

Inciting moment +)      **)pemecahan  

*) 

 

awal   tengah        akhir 

Gambar 1. Struktur Plot Karya Sastra 

Keterangan:  *)      Konflik dimunculkan dan semakin ditingkatkan. 

**)   Konflik dan ketegangan semakin dikendorkan. 

  +) Inciting forces menyaran pada hal-hal yang semakin 

meningkatkan konflik sehingga mencapai klimaks. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa plot adalah 

unsur pembangun cerita yang merupakan satu-kesatuan kejadian atau peristiwa 

yang diikat oleh suatu hubungan sebab-akibat. Plot tidak hanya bersifat 

kronologis, tetapi juga harus dihubungkan oleh hubungan kausalitas. Plot juga 

tidak harus berurutan, dalam arti harus dimulai dari perkenalan, munculnya 

permasalahan, dan diakhiri dengan penyelesaian.   

c.   Tokoh (Penokohan) 

Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi, 

sedangkan penokohan adalah pelukisan atau gambaran mengenai tokoh dalam 
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suatu cerita. Pengertian penokohan lebih luas daripada tokoh dan perwatakan 

sebab penokohan mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, serta 

cara penempatan dan pelukisannya dalam cerita sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas kepada pembaca (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 166). Tokoh 

dalam fiksi merupakan ciptaan atau hasil gambaran pengarang, meskipun kadang-

kadang merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di sekitarnya. 

Meskipun tokoh cerita hanya gambaran pengarang, tokoh tetap harus berlaku atau 

hidup secara wajar dan bersifat manusiawi. Tokoh tersebut harus dapat 

dibayangkan pembaca sebagai tokoh yang mungkin dijumpai dalam kenyataan. 

Tokoh tersebut hendaknya tidak berlaku “aneh” atau menyimpang dari kehidupan 

yang wajar. Apabila tokoh berlaku “aneh” maka ia harus tetap konsisten dalam 

sikap dan tindakannya. Tokoh cerita merupakan pembawa dan penyampai pesan, 

amanat, moral atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca.  

Abrams (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 165) menyatakan bahwa tokoh 

cerita (character) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif 

atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan. Penokohan berhubungan erat dengan perwatakan 

karena keduanya membicarakan atau berhubungan dengan diri tokoh. Watak atau 

perwatakan menunjuk pada sikap dan sifat para tokoh cerita.  

Herman J. Waluyo (2002: 164) menyatakan bahwa penokohan 

berhubungan dengan cara pandang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta 

nama tokoh itu, sedangkan perwatakan berhubungan dengan karakteristik atau 
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watak tokoh, keduanya menyangkut diri tokoh dalam cerita. Lebih lanjut, Herman 

J. Waluyo menambahkan bahwa pada prinsipnya ada tiga cara yang digunakan 

pengarang untuk menggambarkan tokoh. Penggambaran ini berhubungan erat 

dengan watak tokoh. 

1) Metode analitis 

Metode analitis merupakan metode penggambaran tokoh secara langsung, 

artinya pengarang langsung mendeskripsikan keadaan atau kondisi tokoh. 

Penggambaran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tiga ciri, yaitu ciri 

fisik, ciri psikis, dan ciri sosial. Metode ini juga dikenal dengan istilah metode 

langsung, deskriptif, atau diskursif.  

Ciri fisik artinya keadaan fisik tokoh yang meliputi usia (tingkat 

kedewasaan), jenis kelamin, keadan tubuh (tinggi, pendek, pincang, gagah, 

tampan, dan sebagainya), ciri-ciri wajah (cantik, jelek, keriput), dan ciri khas yang 

spesifik. Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan 

karakternya, temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian 

khusus. Ciri sosial menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. Ciri ini meliputi status 

sosial, pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, pendidikan, pandangan hidup, 

agama, suku, bangsa, dan sebagainya (Herman J. Waluyo, 2002: 171-172). 

2) Metode tidak langsung 

Dalam metode ini, pengarang tidak menggambarkan langsung keadaan 

tokoh. Metode ini berhubungan dengan hubungan tokoh dengan orang lain, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxix

penampilan fisiknya, cara hidup sehari-hari, dan sebagainya. Penggambaran tokoh 

dalam metode ini biasanya dilakukan melalui lakuan tokoh dan dialog tokoh 

dengan tokoh lain. Jadi, pembaca menyimpulkan sendiri wujud tokoh melalui 

cerita yang dipaparkan. Metode ini disebut juga metode dramatik. 

3) Metode kontekstual  

Metode ini merupakan metode penggambaran watak tokoh melalui 

konteks bahasa dan bacaan yang digunakan pengarang untuk melukiskan tokoh 

tersebut. Tokoh digambarkan melalui kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

mempunyai makna implisit. Pembaca perlu memahami konteks cerita lebih 

dahulu sebelum mengetahui gambaran watak tokoh cerita. Semisal, pengarang 

menggambarkan tokoh sebagai “belut” berarti pengarang bermaksud mengatakan 

bahwa tokoh adalah orang yang licin, susah dipercaya, atau selalu dapat 

melepaskan diri dari masalah yang menimpanya. 

Burhan Nurgiyantoro (2005: 176-194) membedakan tokoh menjadi 

beberapa jenis penamaan berdasarkan sudut mana penamaan dilakukan. pertama 

yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Pembagian tokoh ini dilihat dari segi 

peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita. Tokoh utama adalah tokoh 

yang diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan, merupakan 

tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku maupun objek 

kejadian. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan beberapa kali. 

Kehadiran tokoh tambahan hanya untuk melengkapi dan mendukung tokoh utama. 

Seorang tokoh dikatakan sebagai tokoh sentral apabila ia dapat memenuhi tiga 

syarat, yaitu (1) intensitas keterlibatan dengan makna atau isi paling tinggi; (2) 
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paling banyak berhubungan dengan tokoh lain; dan (3) paling banyak memerlukan 

waktu penceritaan. Sementara itu, tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak 

memenuhi syarat-syarat yang telah diuraikan di atas atau merupakan kebalikan 

dari tokoh sentral (Sayuti dalam Wiyatmi, 2006: 31). 

Kedua, tokoh protagonis dan antagonis. Pembagian tokoh ini merupakan 

pembagian tokoh berdasarkan fungsi penampilan tokoh. Tokoh protagonis adalah 

tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi 

manusia. Tokoh ini menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan 

harapan-harapan pembaca. Sebaliknya, tokoh antagonis adalah tokoh penyebab 

terjadinya konflik, atau tokoh penentang tokoh protagonis, meskipun tidak semua 

konflik disebabkan oleh tokoh antagonis. 

Ketiga, tokoh sederhana dan tokoh bulat. Berdasarkan perwatakannya, 

tokoh cerita dibedakan menjadi tokoh sederhana (simple atau flat character) dan 

tokoh bulat atau kompleks (complex atau round character). Tokoh sederhana 

adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau satu sifat 

watak. Sifat dan tingkah laku tokoh sederhana bersifat datar, monoton, dan hanya 

mencerminkan satu watak. Tokoh bulat atau kompleks adalah tokoh yang 

memiliki berbagai kemungkinan sisi kehidupan, kepribadian, dan jati dirinya. 

Sifat tokoh bulat lebih mendekati realitas kehidupan daripada tokoh sederhana. 

Keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Pembagian tokoh ini 

didasarkan pada berkembang  atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita. 

Menurut Altenbernd dan Lewis (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 188) tokoh statis 
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adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Tokoh ini memiliki sikap dan watak yang relatif tetap, tidak berkembang dari 

awal hingga akhir, dan tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan dan 

peristiwa yang terjadi. Sementara itu, di lain pihak, tokoh berkembang adalah 

tokoh yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sesuai dengan 

perkembangan peristiwa dan plot yang dikisahkan. Dengan demikian, sikap dan 

watak tokoh berkembang selalu mengalami perubahan atau perkembangan dari 

awal, tengah, dan akhir sesuai dengan plot cerita.  

Kelima, tokoh tipikal dan tokoh netral. Pembedaan tokoh ini dilakukan 

berdasarkan pada kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

manusia dari kehidupan nyata. Altenbernd dan Lewis (Burhan Nurgiyantoro, 

2005: 190) menyatakan bahwa tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit 

ditampilkan keadaan individualitasnya, lebih banyak ditonjolkan kualitas 

pekerjaan atau kebangsaan atau sesuatu yang lebih bersifat mewakili. Tokoh 

tipikal merupakan penggambaran tak langsung terhadap sekelompok orang yang 

terikat dalam sebuah lembaga yang ada di dunia nyata. Tokoh netral di lain pihak 

adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia adalah tokoh 

khayalan yang dibuat oleh pengarang dan hanya dapat dijumpai di dunia fiksi. Ia 

hadir tidak untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu di dunia nyata. Ia hadir 

karena adanya cerita tersebut.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh 

adalah pelaku yang ditampilkan pengarang untuk membawakan cerita. Sementara 
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itu, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. 

Penokohan berhubungan erat dengan perwatakan. 

d.  Latar (Setting) 

Semi (1990: 46) mengatakan latar atau landas tumpu cerita adalah 

lingkungan tempat peristiwa terjadi. Lingkungan peristiwa tersebut bisa berupa 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik berupa tempat, 

bangunan-bangunan, keadaan lingkungan, dan sebagainya. Sementara itu, 

lingkungan sosial berupa status sosial, keadaan masyarakat, adat istiadat, dan 

sebagainya. Hal ini diperkuat oleh Hudson yang menyatakan bahwa setting adalah 

keseluruhan lingkungan cerita yang meliputi adat istiadat, kebiasaan, dan 

pandangan hidup tokoh (Herman J. Waluyo, 2002: 198). Dalam hal ini termasuk 

waktu, hari, tahun, musim, atau periode sejarah. 

Sementara itu, Abrams (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 216) menyatakan 

bahwa latar atau setting disebut juga landas pacu yang menunjuk pada pengertian 

tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan 

jelas. Tanpa adanya latar, cerita akan sulit untuk diimajinasikan dan terlihat tidak 

nyata atau tidak realistis. Sementara itu, Montaque dan Henshaw (Herman J. 

Waluyo, 2002: 198) mengemukakan tiga fungsi latar, yaitu (1) mempertegas 

watak para pelaku; (2) memberikan tekanan pada tema cerita; dan (3) 

memperjelas tema yang disampaikan. Berdasarkan pengungkapan tersebut, latar 

berhubungan erat dengan perwatakan dan tema cerita. Penggambaran latar yang 
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detil dan teliti akan mengokohkan atau memantapkan watak pelaku, 

mempermudah pembaca mengenali cerita, serta menegaskan eksistensi tema 

dalam cerita. 

Menurut Burhan Nurgiyantoro (2005: 227), latar dibagi menjadi tiga, yaitu 

latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Penggunaan latar tempat 

dengan nama-nama tertentu haruslah mencerminkan, atau paling tidak tak 

bertentangan dengan sifat dan keadaan geografis tempat yang bersangkutan. 

Keberhasilan latar tempat ditentukan oleh ketepatan deskripsi, fungsi dan 

keterpaduannya dengan unsur latar yang lain sehingga semuanya bersifat saling 

mengisi. Ketepatan, ketelitian, dan kerealistisan deskripsi tempat sangat 

mempengaruhi persepsi pembaca terhadap cerita.  

Latar waktu biasanya berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu dalam fiksi bisa menjadi dominan dan 

fungsional jika digarap secara teliti, apalagi jika latar waktu tersebut berhubungan 

dengan sejarah. Penggarapan unsur sejarah menjadi sebuah karya fiksi 

menyebabkan waktu yang diceritakan bersifat khas, tipikal, dan menjadi sangat 

fungsional (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 230-231). Penggarapan latar waktu 

haruslah sesuai dengan waktu nyata. Jika terjadi ketidaksesuaian waktu peristiwa 

antara yang terjadi di dunia nyata dengan yang terjadi di dalam karya fiksi maka 

akan menyebabkan cerita tak wajar, bahkan apabila cerita tersebut tidak masuk 

akal pembaca akan merasa dibohongi. Inilah yang dalam fiksi disebut 
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anakronisme, yaitu waktu dalam fiksi tidak cocok dengan urutan waktu atau 

sejarah dalam dunia nyata. 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat 

yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, 

adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta 

hal lain yang tergolong latar spiritual. Selain itu, latar sosial juga berhubungan 

dengan status tokoh yang bersangkutan. Latar sosial berperan menentukan apakah 

sebuah latar, khususnya latar tempat, menjadi khas dan tipikal, serta lebih 

fungsional. Deskripsi latar tempat harus sekaligus disertai dengan deskripsi latar 

sosial, tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di tempat yang bersangkutan. 

Jadi, latar adalah keseluruhan keterangan aspek lingkungan cerita, baik tempat, 

waktu, maupun sosial. Latar berfungsi sebagai dasar cerita, terutama mendukung 

penggambaran watak tokoh cerita.     

e. Dialog 

Di dalam drama, tokoh-tokoh harus berbicara. Pembicaraan tokoh-tokoh 

inilah yang disebut dengan dialog. Dialog dalam drama merupakan unsur yang 

sangat penting. Fungsi dialog dalam drama berbeda dengan fungsi dialog dalam 

film. Beberapa menit dalam film bisa meluncur tanpa dialog karena penghayatan 

penonton dapat dibantu dengan gambar. 

Menurut A. Ajib Hamzah (dalam Supriyadi dkk. , 1997: 412), dialog    

berfungsi untuk : 

a. mengemukakan persoalan langsung  
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b. menjelaskan perihal tokoh atau peran 

c. menggerakkan plot maju 

d. membukakan fakta (eksposisi) 

Suhendar dan Pien (1993: 157) menjelaskan fungsi dialog sebagai berikut: 

a. untuk menerangkan isi-isi cerita kepada penonton 

b. untuk memperkenalkan watak-watak pelakunya 

 Kalimat-kalimat dalam drama sebaiknya harus mencakup pengertian yang 

membantu memperjelas keseluruhan jalan cerita. Hal yang perlu diperhatikan 

bukanlah pada perkataan yang panjang-panjang, tetapi harus mengandung kata 

yang padat akan arti. 

f.   Moral (Amanat) 

Setiap karya sastra pasti mempunyai pesan moral (amanat) yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca, meskipun pesan tersebut tidak secara 

langsung diungkapkan pengarang. Kenny (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 322) 

menyatakan bahwa moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran 

yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat 

diambil dan ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Ia adalah 

semacam “petunjuk” yang sengaja dimunculkan pengarang lewat karyanya. Pesan 

moral tersebut biasanya berhubungan dengan seluk-beluk kehidupan sehingga 

dapat memberikan pengalaman kepada pembaca. 

Pesan moral dalam karya sastra merupakan cerminan pandangan hidup 

pengarang terhadap realitas kehidupan. Pada umumnya, pengarang menerapkan 
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moral melalui perwujudan sikap dan tingkah laku tokoh cerita. Melalui cerita, 

sikap, dan tingkah laku tokoh, pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari 

pesan-pesan moral yang disampaikan. Moral dalam karya sastra juga dapat 

dipandang sebagai amanat, pesan, atau message. Pesan moral sastra lebih 

menitikberatkan pada sifat kodrati manusia yang hakiki, bukan pada aturan-aturan 

yang dibuat, ditentukan, dan dihakimi oleh manusia. 

Pada umumnya, terdapat dua cara penyampaian pesan moral, yaitu 

penyampaian langsung dan tak langsung (Burhan Nurgiyantoro, 2005: 336). 

Penyampaian langsung dilakukan pengarang dengan jalan menyampaikan pesan 

tersebut secara langsung atau secara eksplisit dalam teks. Pengarang dalam hal ini 

terlihat menggurui pembaca melalui petuah-petuah atau nasihat-nasihat. Hal inilah 

yang seringkali tidak disukai oleh pembaca. Memang, pembaca tidak perlu 

berpikir lama untuk mendapatkan pesan yang terdapat dalam karya tersebut, 

namun hanya pembaca yang bodoh yang mau digurui sedemikikan rupa lewat 

karya sastra. Pembaca yang kritis akan menolak cara itu sebab pengarang 

bukanlah guru, dan karya sastra diciptakan untuk menghibur pembaca. 

Penyampaian pesan secara langsung ini kerapkali ditemui pada novel-novel 

Indonesia awal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada novel-novel saat 

ini. Pesan moral yang bersifat langsung biasanya terasa dipaksakan dan kurang 

koherensif dengan unsur-unsur yang lain. Akibatnya, dapat merendahkan nilai 

literer karya yang bersangkutan. 

Sementara itu, penyampaian tidak langsung merupakan penyampaian 

pesan dalam karya sastra secara implisit, tersembunyi dalam teks. Pesan tersebut 
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secara padu tersirat dalam cerita dan berpadu secara koherensif dengan unsur-

unsur cerita yang lain. Penafsiran pesan moral ini sepenuhnya diserahkan kepada 

pembaca. Pengarang tidak berhak ikut campur terhadap pesan moral tersebut. 

Cara ini memang kurang komunikatif dan efektif, tetapi di situlah esensi karya 

sastra, yaitu multitafsir.  

Jadi, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, moral (amanat) adalah 

pesan yang terdapat di dalam sebuah cerita yang biasanya berupa ajaran mengenai 

hidup dan kehidupan. Pesan moral tersebut dapat disampaikan secara langsung 

dan dapat juga secara tidak langsung. Penyampaian pesan moral secara langsung 

cenderung bersifat menggurui pembaca. Sementara itu, penyampaian secara tidak 

langsung memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menafsirkan sendiri 

pesan moral yang dibawa oleh karya sastra.     

g. Petunjuk Teknis 

 Dalam naskah drama iperlukan juga sebuah petunjuk teknis, yang sering 

pula disebut teks samping. Teks samping ini memberi petunjuk teknis tentang 

tokoh, waktu, suasana pentas, suara, musik, keluar masuknya aktor atau aktris, 

keras lemahnya dialog, dan sebagainya. Teks samping ini biasanay ditulis dengan 

tulisan bebeda dari dialog (misalnya dengan huruf miring atau dengan huruf besar 

semua). 

 Teks samping juga sangat berguna untuk memberi petunjuk pada aktor 

kapan dia harus diam, pembicaraan pribadi, lama waktu, sepi antar kedua pemain, 

jeda-jeda kecil atau panjang, dan sebagainya. Petunjuk teknis yang lengkap akan 
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mempermudah sutradara dalam penafsiran naskah. Petunjuk waktu usia, dan 

keadaan sosial aktor akan membantu sutradara dalam menghayati watak secara 

total, sehingga pemilihan aktor atau aktris dapat lebih tepat. Hal-hal simbolik 

seharusnya diberi teks samping oleh penulisnya. Walaupun penulis telah 

memberikan teks samping, sering kali hal yang dimaksud penulis belum tertuang 

sepenuhnya. (Herman J. Waluyo, 2008: 30). 

Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa drama 

merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Drama 

adalah potret kehidupan manusia, potret duka, pahit manis, hitam putih kehidupan 

manusia, hidup yang dilukiskan dengan gerak. Konflik dari sifat manusia 

merupakan sumber pokok drama, sedangkan unsur-unsur intrinsik terdiri atas 

tema, alur, setting, amanat, penokohan, dialog, petunjuk teknis dan sudut pandang. 

 

 

 

2. Hakikat Intertekstualitas  

a. Pengertian Intertekstualitas 

A. Teeuw mengartikan istilah interteks sebagai hubungan antar teks 

(1984: 145). Pengertian paham, atau prinsip intertekstualitas berasal dari Perancis 

dan bersumber pada aliran strukturalisme Perancis yang dipengaruhi oleh 

pemikiran filsuf Perancis, Jaques Derrida dan dikembangkan oleh Julia Kristeva 

(Rina Ratih, 2001: 125). Prinsip ini berarti bahwa setiap teks sastra dibaca dan 
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harus dengan latar belakang teks-teks lain. Julia Kristeva (dalam Suwardi 

Endraswara, 2003: 131) mengatakan bahwa munculnya intertekstualitas 

sebenarnya dipengaruhi oleh hakikat teks yang di dalamnya terdapat teks lain. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa unsur teks yang masuk ke teks lain itu dapat berupa apa 

saja. Pendapat senada juga dikemukakan Luxemburg, dkk (dalam Burhan 

Nurgiyantoro, 2005: 50) yang mengartikan bahwa intertekstualitas adalah setiap 

teks bertumpu pada konvensi sastra dan bahasa dan dipengaruhi oleh teks-teks 

sebelumnya. 

Rachmat Djoko Pradopo (1995: 167) berpendapat bahwa sebuah karya 

sastra mempunyai hubungan sejarah dengan karya yang mendahuluinya atau yang 

kemudian. Oleh karena itu studi intertekstualitas banyak dipengaruhi oleh 

pembuatan sejarah sastra (Suwardi Endraswara, 2003: 130). Di lain pihak 

Nyoman Kutha Ratna (2003:148) berpendapat bahwa kata-kata dipandang sebagai 

interseksi impresi-impresi tekstual, sebagai dialog antara penulis, penanggap, 

tokoh-tokoh, dan konteks sosiokulturalnya. Struktur sastra dianggap berasal dari 

struktur lain, teks dibaca sebagai jalinan teks, intersubjektivitas digantikan oleh 

intertekstualitas. Baik dialogis maupun intertekstualitas pada akhirnya mencoba 

menanggulangi keterbatasan metode-metode formal dan struktural, dengan cara 

mengembalikan posisi teks dalam konteks sosiohistoris. 

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2003: 184), Julia Kristeva 

mengembangkan inertekstualitas dengan memberikan aksentuasi pada interaksi 

dan produksi teks, yaitu dengan cara oposisi, permutasi, dan transformasi yang tak 

terbatas, yang secara filologis dianggap sebagai jiplakan. Prinsip ini berarti bahwa 
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setiap teks sastra dibaca dan harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain; 

tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri, dalam arti bahwa 

penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain 

sebagai contoh, teladan, kerangka; tidak dalam arti bahawa teks baru hanya 

meneladan teks lain atau mematuhi kerangka yang telah diberikan lebih dahulu, 

tetapi dalam arti bahwa dalam penyimpangan dan transformasi pun model teks 

yang sudah ada memainkan peranan yang penting; pemberontakan atau 

penyimpangan mengandaikan adanya sesuatu yang dapat diberontaki atau pun 

disimpangi. 

 Prinsip dasar intertekstualitas yang dikemukakan oleh Pradopo (dalam 

Suwardi Endraswara, 2003: 133) adalah karya hanya dapat dipahami maknanya 

secara utuh dalam kaitannya dengan teks lain yang menjadi hipogramnya. 

Hipogram adalah karya sastra terdahulu yang dijadikan sandaran berkarya. 

Hipogram tersebut bisa sangat halus dan juga sangat kentara. Dalam kaitan ini, 

sastrawan yang lahir berikut adalah reseptor dan transformator karya sebelumnya. 

Dengan demkian, mereka selalu menciptakan karya asli, karena dalam mencipta 

selalu diolah dengan pandangannya sendiri, dengan horison atau harapannya 

sendiri. 

Kajian sastra intertekstualitas, pada akhirnya harus masuk ke dalam 

wilayah hipogram. Hipogram adalah modal utama dalam sastra yang akan 

melahirkan karya berikutnya (Riffarterre). Jadi hipogram adalah karya sastra yang 

menjadi latar kelahiran karya berikutnya. Karya berikutnya dinamakan karya 

transformasi. Hipogram dan transformasi ini akan berjalan terus-menerus sejauh 
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proses sastraitu hidup. Hipogram merupakan ”induk” yang akan mencetuskan 

karya-karya baru. Dalam hal ini, peneliti sastra berusaha membandingkan antara 

karya ”induk” dengan karya baru. Namun, tidak ingin mencari keaslian sehingga 

menganggap bahwa yang lebih tua yang hebat, seperti halnya studi filologi. Studi 

interteks justru ingin melihat seberapa jauh tingkat kreativitas pengarang (Suwardi 

Endraswara, 2003: 132). 

Berdasarkan penjelasan tersebut Suwardi Endraswara (2003: 132) 

memaparkan bahwa hipogram karya sastra akan meliputi; (1) ekspansi, yaitu 

perluasan atau pengembangan karya. Ekspansi tak sekadar repitisi, tetapi temasuk 

perubahan gramatikal dan perubahan jenis kata; (2) konversi adalah 

pemutarbalilkan hipogram atau matriknya. Karya sastra akan dimodifikasi dalam 

sebuah karya baru lainnya; (3) modifikasi, adalah perubahan tataran llinguistik, 

manipulasi urutan kata dan kalimat. Dapat saja pengarang hanya mengganti nama 

tokoh, padahal tema dan jalan ceritanya sama; (4) ekserp, adalah semacam intisari 

dari suatu unsur atau episode dalam hipogram yang disadap oleh pengarang. 

Ekserp biasanya lebih halus dan sangat sulit dikenali, jika peniliti belum terbiasa 

membandingkan karya. 

Studi intertekstualitas menurut Frow (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 

131) didasarkan beberapa asumsi kritis: (1) Konsep intertekstualitas menurut 

peneliti untuk memahami teks tak hanya sebagai isi, melainkan juga saling 

memburu memburu aspek perbedaan dan sejarah teks; (2) teks tak hanya struktur 

yang ada, tetapi satu sama lain juga saling memburu, sehingga terjadi perulangan 

atau transformasi teks; (3) ketidakhadiran struktur teks dalam rentang teks yang 
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lain namun hadir juga pada teks tertentu merupakan proses waktu yang 

menentukan; (4) bentuk kehadiran struktur teks merupakan rentangan yang 

eksplisit  sampai implisit. Teks boleh saja diciptakan ke bentuk lain: di luar norma 

idiologi dan budaya, di luar genre, di luar gaya dan idiom, dan di luar hubungan 

teks-teks lain; (5) hubungan teks satu dengan yang lain boleh dalam rentang 

waktu lama, hubungan tersebut bisa secara abstrak, hubungan interteks juga sering 

terjadi penghilangan-penghilangan bagian tertentu; (6) pengaruh mediasi dalam 

interteks sering memengaruhi juga pada penghilangan gaya maupun norma-norma 

sastra; (7) dalam melakukan identifikasi interteks diperlukan proses iinterpretasi; 

(8) analisis intertekstualitas berbeda dengan melakukan kritik melainkan lebih 

terfokus pada konsep pengaruh. 

Unit-unit teks dalam analisis menjadi lebih jelas apabila dikaitkan 

dengan unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam struktur narativitas karya, 

seperti: tokoh-tokoh, kejadian, plot, tema, dan sejumlah peralatan karya sastra 

yang lain. Unsur-unsur intrinsik tersebut, yang diambil melalui fakta-fakta 

kehidupan sosial, melalui mediasi-mediasi keterampilan teknik, kemudian 

ditransformasikan dan dikomposisikan ke dalam struktur yang disebut karya sastra 

(Nyoman Kutha Ratna, 2003: 49-50). 

Menurut Culler (dalam Nyoman Kutha Ratna, 2003: 71), klasifikasi 

sastra yang diturunkan melalui mode linguistik bukan atas dasar fungsi-fungsinya 

dalam struktur. Suatu teks itu penuh makna bukan hanya karena mempunyai 

struktur tertentu, suatu kerangka yang menentukan dan mendukung bentuk, tetapi 

juga karena teks itu berhubungan dengan teks lain. Sebuah teks lahir dari teks-teks 
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lain dan harus dipandang sesuai tempatnya dalam kawasan tekstual. Karena hal 

yang demikian ini, Julia Kristeva (dalam Rachmat Djoko Pradopo, 1995: 167) 

mengatakan bahwa setiap teks sastra itu merupakan mozaik kutipan-kutipan, 

penyerapan dan transformasi teks-teks lain. 

Karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya. Menurut A. Teeuw 

(dalam Rina Ratih, 2001: 126) karya sastra merupakan responsi pada karya sastra 

sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah teks tidak dapat dilepaskan sama sekali dari 

teks lain. Teks dalam pengertian umum adalah dunia semesta ini, bukan hanya 

teks tertulis atau teks lisan. Adat istiadat, kebudayaan, film, drama secara 

pengertian umum adalah teks. Oleh karena itu, karya sastra tidak dapat lepas dari 

hal-hal yang menjadi latar penciptaan tersebut, baik secara umum maupun khusus. 

Teks dibangun atas teks yang lain. Pengarang ketika mengekspresikan 

karyanya, telah meresepsi karya sebelumnya. Hanya saja, terjadinya interteks 

tesebut ada yang sangat vulgar dan ada pula yang sangat halus (Suwardi 

Endraswara, 2003: 131). Pendapat demikian sejalan dengan yang disampaikan 

Culler (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 132) bahwa studi intertekstualitas akan 

memandang teks-teks pendahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang 

memungkinkan efek signification, yaitu pemaknaan yang bermacam-macaam. 

Melalui pemaknaan yang bermacam-macam, akan ditemukan makna yang asli. 

Pada saat itu pula teks asli akan diketemukan. Yakni teks yang kurang lebih 

disebut orisinal. 
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Secara garis besar, penelitian intertekstualitas memiliki dua fokus: 

pertama, meminta perhatian kita tentang pentingmya teks terdahulu (prior text). 

Tuntutan adanya otonomi teks sebenarnya dapat menyesatkan gagasan, sebuah 

karya memiliki arti karena dalam hal-hal tertentu telah dituliskan lebih dahulu 

oleh pengarang lain, dalam tinjauan intertekstualitas akan dipertimbangkan teks 

terdahulu sebagai penyumbang kode yang memungkinkan lahirnya berbagai efek 

signifikasi. Dari dua fokus ini, tampak bahwa karya sastra sebelumnya berperaan 

dalam sebuah penciptaan. Bahkan Barthes (dalam Suwardi Endraswara, 2003: 

133) berpendapat bahwa karya sastra yang anonim sekalilpun kadang-kadang 

akan mewarnai penciptaan karya selanjutnya. 

Suwardi Endraswara (2003: 136) mengungkapkan pada dasarnya baik 

studi interteks maupun sastra bandingan akan mencari dua hal, yaitu: (1) affinity 

(peertalian, kesamaan) dan atau paralelisme serta varian suatu teks satu dengan 

yang lain; (2) pengaruh karya sastra satu kepada karya lain atau pengaruh sastra 

pada bidang lain dan sebaliknya. 

Berdasar pada beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

intertekstualitas adalah suatu kajian yang berusaha menemukan aspek-aspek 

tertentu yang ada dalam karya sastra sebelumnya dan karya sastra sesudahnya 

untuk memberikan makna yang lebih lengkap. Studi interteks sebenarnya 

memiliki prinsip, antara lain (a) sebuah teks mengandung berbagai teks lain, (b) 

menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, (c) karya pengarang sebenarnya lahir 

tidak dalam kekosongan, sehingga pengaruh karya lain sangat dimungkinkan. 
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b. Cara Mengukur Adanya Intertekstualitas dalam Naskah Drama  

 Intertekstualitas adalah suatu kajian yang berusaha menemukan aspek-

aspek tertentu yang ada dalam karya sastra sebelumnya dan karya sastra 

sesudahnya untuk memberikan makna yang lebih lengkap, sedangkan studi 

tentang intertekstualitas telah dijelaskan dalam bab sebelumya, dengan adanya 

studi tentang intertekstualitas dalam naskah drama maka dapat diketahui 

bagaimana kita dapat mengukur adanya intertekstualitas dalam naskah drama 

tersebut.  

 Cara yang harus dilakukan  untuk mengukur adanya intetekstualitas dalam 

kedua naskah drama adalah dengan membaca kedua naskah drama tersebut secara 

berulang-ulang, memahami sacara mendalam,dan mencatat kalimat-kalimat mana 

sajakah yang penting dan dianggap dapat mendukung sebuah kajian 

intertekstualitas tesebut. Selaian itu, kita harus dapat mengetahui apakah ada 

hubungan antara teks yang terdahulu dan teks yang mengikutinya. Dalam hal ini 

dapat kita lihat terlebih dahulu dari segi struktur (unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik) kedua naskah drama tersebut yang meliputi tema, alur, setting, amanat, 

penokohan, dan sudut pandang.  

3. Hakikat Feminisme 

a. Pengertian Feminisme 

Karya sastra dapat disebut sebagai berperspektif feminis jika ia 

mempertanyakan relasi gender yang timpang dan mempromosikan terciptanya 

tatanan sosial yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki. Tetapi tidak 

semua teks tentang perempuan adalah teks feminis. Demikian juga analisis 
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tentang penulis perempuan tidak selalu bersifat feminis jika ia tidak 

mempertanyakan proses penulisan yang berkenaan dengan dengan relasi gender 

dan perombakan tatanan sosial. Feminisme bukanlah monopoli perempuan, 

seperti patriarki bukanlah monopoli laki-laki. Meneliti penulis laki-laki dan 

mencoba menganalisis relasi gender dan mempertanyakan tatanan sosial yang 

direfleksikan atau tidak direfleksikan atau dimis-refleksikan di dalamnya adalah 

analisis yang bersifat feminis sepanjang analasis itu diarahkan kepada tatanan 

relasi kekuatan antara laki-laki dan perempuan yang lebih seimbang.  

Pada praktiknya dapat ditemui perempuan yang patriarkal dan laki-laki 

yang feminis. Penulis laki-laki dapat saja menulis teks yang berperspektif feminis 

dan menciptakan subjek perempuan yang tidak bisu, yang tampak, dan merupakan 

subyek yang setara. Feminisme bukanlah berbicara mengenai moral (yang sengaja 

dibangun dengan wacana sosial yang berperspektif patriarki) namun lebih pada 

berpijak pada penyuaraan terhadap perempuan, pemberian ruang terhadap 

perempuan untuk menyuarakan keinginannya, kebutuhannya, haknya, sehingga ia 

mampu menjadi subjek dalam kehidupannya dalam Gunoto Saparie. 

Definisi feminisme sebenarnya bermacam-macam. Kebermacamannya itu 

tergantung pada ideologi politik, agama, ras, dan budaya tiap-tiap perempuan. 

Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (1999: 4) menjelaskan bahwa feminisme 

tidak mengambil dasar konseptual dan teoretisnya  dari suatu rumusan teori yang 

tunggal. Tidak ada definisi abstrak yang khusus tentang feminisme yang dapat 

diterapkan bagi semua perempuan pada segenap waktu. Dengan demikian, 

definisinya dapat berubah-ubah karena feminisme berdasarkan atas realitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii

kultural dan kenyataan sejarah yang konkret maupun atas tingkatan-tingkatan 

persepsi, kesadaran, dan tindakan. 

Meskipun begitu, Budi Munawar Rahman (dalam Waryono Abdul Ghafur 

dan Muh. Isnanto, 2004: 24-25) menyatakan bahwa meskipun sulit memberikan 

definisi teoretis mengenai feminisme dalam berbagai bentuk dan gerakan, tetapi 

tetap ada yang disebut sebagai kesadaran feminis yang mewarnai seluruh gerakan 

feminisme di manapun. Kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran 

terhadap penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di 

tempat kerja, dan di dalam rumah tangga. Pengertian tersebut dapat juga dikatakan 

sebagai suatu tindakan sadar, baik laki-laki maupun perempuan untuk 

mengubahnya. Dalam konteks ini, tujuan dan inti gerakan itu adalah terciptanya 

kesetaraan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan.  

Para ahli secara konsisten mencoba mendefinisikan feminisme. Feminisme 

adalah ideologi pembebasan perempuan. Hal itu diyakini karena dalam semua 

pendekatannya perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya 

(Humm dalam Retty Isnendes dan Rachmat Djoko Pradopo, 2005: 502). Caren J. 

Deming (dalam Mary Elen Brown, 1990 : 40) mengatakan hal senada: "feminism 

refers to analysis of woman's subordination for the purpose of figuring out how to 

change it" (feminisme mengacu pada analisis tentang subordinasi perempuan 

dalam usaha dan perjuangan untuk mengubahnya). Samhuri (dalam Rasiah dan 

Siti Chamamah Soeratno, 2006: 127) menyatakan bahwa feminisme merupakan 

basis dari teori dari gerakan pembebasan perempuan dan ide feminis memandang 
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perempuan sampai detik ini selalu dalam posisi ditindas, subordinat secara 

tersistem, dan terpenjara oleh ideologi. 

Uraian di atas menyiratkan persamaan pendapat di antara para ahli tentang 

feminisme. Feminisme merupakan gerakan yang berpihak pada pembebasan 

perempuan dan merupakan upaya mencapai kesetaraan peran dan kedudukan 

perempuan di dalam masyarakat. Feminisme dipandang sebagai sebuah gerakan 

yang berangkat dari anggapan dan ideologi juga dapat dicermati dari pendapat 

para ahli. Samhuri (dalam Rasiah dan Siti Chamamah Soeratno, 2006: 127) 

menyatakan bahwa feminisme dikatakan sebagai sebuah ide yang di antaranya 

berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama 

gender dan pencarian akar ketertindasan perempuan dalam upaya penciptaan 

pembebasan perempuan sejati. Mansour Fakih (dalam Rasiah dan Siti Chamamah 

Soeratno, 2006: 127) menengarai bahwa feminisme adalah gerakan yang 

berangkat dari kesadaran asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas, 

tereksploitasi, dan mengalami diskriminasi sehingga harus ada usaha untuk 

menghentikan diskriminasi tersebut.  

Sementara itu, Julie A. Nelson (1996: 45) mengatakan: 

the foundation of feminism is the repudiation of the belief that women should 

be subordinate to men. In this, feminism in the west goes against centuries of 

legal, religious, and cultural theories that have conceived of the family as a 

male family "head" plus his dependent wife and children (pondasi feminisme 

adalah penolakan kepercayaan  bahwa perempuan harus berpangkat lebih 

rendah daripada laki-laki. Dalam hal ini, feminisme di negara-negara barat 

selama berabad-abad telah menentang legalitas agama dan teori-teori budaya 
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yang telah dianut oleh sistem keluarga yang menyatakan bahwa laki-laki 

adalah kepala keluarga karena ketergantungan istri dan anak-anaknya). 

Julie A. Nelson, sebagaimana uraian di atas menyatakan bahwa kaum 

feminis beranggapan perempuan tidaklah lebih rendah kedudukannya daripada 

laki-laki. Mereka beranggapan budaya yang dianut dan penafsiran teks-teks 

agama sebagaimana dalam kitab suci menempatkan perempuan daam posisi yang 

lebih rendah dan memberikan kuasa pad laki-laki. Oleh karena itu, kaum feminis 

di negara-negara barat (Amerika dan Eropa) sangat mennetang penafsiran agama 

yang salah.  

Lain dari itu, feminisme berlawanan arti dengan maskulinitas, namun 

keduanya sebenarnya hanya digunakan sebagai konstruksi sosial antara laki-laki 

dan perempuan. Mary Elen Brown (1990: 15) mengatakannya sebagai berikut. 

Feminine and masculine are used to define to social constructions of woman 

and man as opposed to biological, essential, and/or natural inherited 

properties of men and women. This is not ignore completely biological 

differences and indeed sexuality itself (Istilah feminim dan maskulin 

digunakan untuk mendefinisikan konstruksi sosial antara laki-laki dan 

perempuan yang bertentangan secara biologis, kepentingan, dan/atau 

pembawaan alamiah. Tentu saja hal itu tidak mengabaikan perbedaan secara 

biologis dan termasuk seksualitas itu sendiri). 

Perempuan dan laki-laki memang berbeda, baik secara biologis dan 

psikologis. Perbedaan tersebut merupakan hal yang kodrati atau pembawaan dan 

tidak bisa diubah. Brown secara tersirat ingin menyatakan bahwa perempuan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lx

memang berbeda dari laki-laki, tetapi mereka tetap setara dengan laki-laki dalam 

kehidupan sosial dan dalam peran dan kedudukan di sektor publik. 

Feminisme menentang keras sistem kelas yang ada dalam masyarakat 

dengan menuntut tempat atau kedudukan yang sama bagi ide-ide atau pemikiran-

pemikiran perempuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Louise Morley dan 

Val Walsh (1995: 118): “feminisms have challenged the class system of the 

intellect by exposing the gendered basis of knowledge and by providing 

intellectual space for women's ideas” (feminisme menentang sistem kelas intelek 

dengan mengekspos basis gender dan dengan menyediakan ruang bagi ide-ide 

maupun pemikiran kaum perempuan). Kaum feminis menentang perbedaan 

kedudukan yang mendasarkan pada gender dan anggapan bahwa perempuan 

memunyai tingkat intelektualitas yang rendah daripada laki-laki. Pandangan 

tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa sebenarnya meraka juga memunyai 

sumbangan pemikiran yang positif bagi pembangunan. Oleh karena itu, 

penampungan ide-ide perempuan sangat diperlukan agar akses mereka terhadap 

pembangunan  semakin terbuka. 

Hal yang menarik dari feminisme adalah bahwa ia ternyata dapat 

membebaskan kaum laki-laki dari keterbatasan peran publik yang dijalaninya 

selama ini. Setidaknya hal itulah yang dinyatakan oleh Kamla Bhasin dan Nighat 

Said Khan (1999: 58) bahwa feminisme akan membebaskan kaum laki-laki dari 

keterbatasan peran di sektor publik. Dalam arti dengan hadirnya feminisme, laki-

laki pun akan dapat berperan di sektor domestik. 
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Di sisi lain, meskipun banyak pihak yang belum bisa menerima kehadiran 

ideologi ini, sebenarnya itu bukanlah kemutlakan yang harus diterima sebagai 

satu-satunya kebenaran. Feminisme justru akan memperkaya ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu-ilmu humaniora. Louise Morley (1995: 120) membenarkan hal 

itu: "political movement such as feminism could contribute to growth of scientific 

knowledge" (pergerakan politik seperti feminisme dapat berkontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan). 

Lebih lanjut dikatakan Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (1999: 42) 

bahwa feminisme tidak menentang perempuan memunyai anak dan berkeluarga. 

Feminisme tidak menganggap keibuan sebagai satu-satunya kodrat setiap 

perempuan. Feminisme juga tidak menyamaratakan definisi keperempuanan 

identik dengan ibu rumah tangga. Intinya adalah bahwa setiap perempuan harus 

dapat memilih hal yang diinginkannya. Perempuan bebas memilih sebagaimana 

halnya dengan laki-laki. 

Emi Agustina (2001: 12) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

memengatuhi kemajuan wanita pada masa sekarang adalah faktor pendidikan, 

sehingga banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Bukan hanya sebagai ibu dan 

istri saja, melainkan kesempatan bagi wanita untuk berkarirpun semakin luas. 

Namun demikian masih banyak nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan 

kebudayaan, adat istiadat yang menghambat kemajuan wanita.  

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan, feminisme merupakan suatu 

pemikiran dan gerakan yang berangkat dari kesadaran perempuan untuk 
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memperjuangkan kaumnya dari belenggu gender yang bersumber dari budaya 

patriarkhi untuk mendapatkan persamaan hak dalam segala bidang. Dalam hal ini 

peneliti menyetujui bahwa feminisme lebih cenderung kepada gerakan 

pembebasan kaum perempuan. Bebas secara pemikiran, kreativitas, dan peran 

dalam pembangunan masyarakat. Feminisme tidak menuntut perlakuan yang 

istimewa terhadap perempuan. Dia hanya menuntut kcsetaraan maupun 

kesempatan yang sama laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang demi 

kemajuan bersama. 

b. Aliran Feminisme 

Dalam perjalanannya sebagai sebuah paham, feminisme telah berkembang 

pesat sesuai dengan pasang surut ideologi yang berkembang. M. Mahfud M. D. 

(1996: 3-4) menyatakan bahwa ada empat aliran feminisme, yaitu: feminisme 

liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. 

 

1. Feminisme Liberal 

Aliran feminis liberal sangat mendukung industrialialisasi dan modernisasi 

yang dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan perempuan karena ia 

berdasarkan kapitalisme liberal yang menghendaki persamaan hak bagi laki-laki 

dan perempuan di berbagai bidang termasuk bidang pekerjaan, partisipasi politik, 

dan pendidikan (M. Mahfud M. D., 1996: 4)). Jadi, seorang perempuan harus 

memperoleh kebebasan dan persamaan perlakuan dengan laki-laki untuk 

memajukan eksistensinya. 
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Peran dan kedudukan perempuan ternyata sangat diperngaruhi oleh kultur 

masyarakat tempat tinggal perempuan. Uraian itu berdasarkan pendapat Verrianto 

Madjowa (2006: 120) yang menyatakan bahwa definisi peran telah diperkuat atas 

nama agama dan budaya yang dilakukan atas nama adat dan pembuat kebijakan 

laki-laki. Partisipasi perempuan dalam politik terhambat budaya yang 

mendefinisikan perempuan dalam pembagian kerja secara tradisional, sebagai ibu 

sekaligus pekerja domestik.  

Terkait dengan peran dan kedudukan perempuan dalam feminis liberal, 

Jane C. Ollenburger dan Hellen A. Moore (1996: 38) menyatakan bahwa kaum 

feminis liberal memfokuskan kajian pada masuknya perempuan ke dalam pasar 

tenaga kerja dan kemampuan untuk bersaing dengan laki-laki di dalam lingkungan 

itu. Teori feminis liberal tidak memperhatikan nilai penempatan perempuan di 

dalam keluarga sebagai isu ekonomi, tetapi memfokuskan pada perubahan-

perubahan peran jenis kelamin. Jadi, teori-teori feminis liberal menguji 

perkembangan sifat-sifat keluarga, dari suatu struktur patriarkis ke struktur 

keluarga egalitarian atau demokratik.  

Lebih lanjut Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore (1996: 38-39) 

mengutarakan bahwa agenda kaum feminis liberal tidak hanya menekankan 

masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja dan kemampuan mereka untuk 

bersaing di dalamnya, tetapi juga menegaskan penerimaan perempuan terhadap 

struktur normatif patriarkis laki-laki. Hal itu ditunjukkan dalam penyelenggaraan 

lokakarya-lokakarya bagi perempuan yang bersaing dalam pasar tenaga kerja atau 

penekanan pada akses individual. Kaum feminis juga mempergunakan prinsip-
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prinsip liberal untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan perundangan dan 

peradilan yang menghapuskan pembagian kerja secara seksual. Penekanan ini 

memberikan perempuan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam masyarakat 

secara lebih luas. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

perspektif feminisme liberal perempuan berkedudukan dan berperan di sektor 

publik dan menuntut kesetaraan di dalamnya.  Perempuan juga dapat berkerja dan 

menopang kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai 

ibu dan ibu rumah tangga, tetapi mereka juga dapat berperan ganda. 

2. Feminisme Sosialis 

Feminisme Sosialis menandai perjuangan kaum perempuan melalui 

penghapusan ideologi patriarkhi dan menghilangkan perbedaan kelas sosial 

melalui gerakan revolusi. Heidi Hartman (dalam Jane C. Ollenburger dan Helen 

A. Moore (1996: 30) menyatakan bahwa dalam kerangka sosialis, kaum feminis 

menyatakan bahwa basis patriarkhi adalah pembagian kerja seksual yang benar-

benar ada pada semua masyarakat. Basis material patriarkhi-kontrol atas buruh 

perempuan membuat laki-laki bisa mengontrol akses perempuan pada sumber-

sumber produktif. Sebagai pemelihara anak-anak, perempuan memproduksi 

hubungan-hubungan sosial patriarkhi termasuk hubungan-hubungan antargenerasi 

kaum laki-laki/perempuan melalui proses sosialisasi keluarga, kemitraan 

patriarkhi, dan pengabsahan kapitalisme. Kapitalisme menjalin kekuatan dengan 

patriarkhi untuk mendominasi buruh perempuan dan seksualitas melalui 

penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasi penindasan 
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perempuan. 

3. Feminisme Radikal 

Di dalam perspektif feminisme radikal digambarkan bahwa perempuan 

ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkhi, yakni penindasanpenindasan yang 

paling mendasar. Perempuan perlu mengubah masyarakat yang berstruktur 

patriarkhi agar terbebas dari penindasan (Jane C. Ollenburger dan Helen A. 

Moore, 1996: 27). Feminisme radikal merupakan reaksi terhadap anggapan bahwa 

perbedaan dari laki-laki dan perempuan adalah kehendak alam. Tidak dapat 

diubah kerena merupakan takdir atau kodrat.  

Lebih lanjut Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore (1996: 27) 

menyatakan, para feminis radikal berpendapat bahwa keteraturan alamiah tidak 

perlu dipertahankan karena hal itu hanya akan menghambat kemajuan perempuan. 

Feminisme lesbian, sebagaimana yang digambarkan oleh karya-karya para penulis 

seperti Andrea Dworkin dan Charlotte Bunch juga pantas dimasukkan dalam 

kerangka feminisme radikal. Kaum feminis lesbian menegaskan bahwa kebebasan 

seseorang untuk membuat pilihan di dalam ruang pribadinya, seperti pilihan 

seksual, menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk melenyapkan penindasan 

individual dan juga penindasan terhadap orang lain. Kaum feminis radikal menilai 

bahwa patriarkhi bersifat universal dan memberikan pengertian mengenai 

penindasan perempuan dalam semua kondisi budaya dan politik. Mereka 

menegaskan bahwa penindasan terhadap perempuan, besar kemungkinan akan 

terus berlanjut dalam sistem liberal atau marxis melalui hubungan-hubungan 

kekerasan seksual, perjuangan-perjuangan untuk mengontrol lembaga-lembaga 
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keperempuanan, dan sebab dorongan hak-hak istimewa bagi heteroseksual laki-

laki. Oleh karena itu, apabila perempuan dapat lepas dari penindasan, mereka 

akan dapat berkembang. Sebagaimana pendapat Doly (dalam Louis Morley and 

Val Wash, 1995: 13): "radical feminism's assertion that woman could only 

develop outside patriarchal power statement" (feminisme radikal menyatakan 

bahwa perempuan hanya dapat berkembang apabila lepas dari kekangan budaya 

patriarkhi). 

4. Feminisme Marxis 

Tujuan utama feminisme marxis adalah mendeskripsikan basis material 

kedudukan perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan status 

perempuan serta menerapkan teori-teori perempuan dan kelas pada peran 

keluarga. Feminis marxis melihat bahwa ketidakadilan yang dialami kaum 

perempuan disebabkan adanya relasi kelas pemilik modal dan kelas bukan pemilik 

modal yang menyebabkan perempuan menjadi bagian dari penindasan. Di 

samping itu, feminisme sosialis juga mengemukakan bahwa kondisi perempuan 

ditentukan oleh struktur produksi, reproduksi, seksualitas, dan sosiologi masa 

kanak-kanaknya. Kalau perempuan ingin memperoleh kebebasan, maka statusnya 

harus diubah. Perempuan harus mengubah sikapnya untuk lebih percaya diri dan 

melepaskan pemikiran yang patriarkhi. 

Para ahli secara konsisten mencoba mendefinisikan feminisme. Feminisme 

adalah ideologi pembebasan perempuan. Hal itu diyakini karena dalam semua 

pendekatannya perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya 

(Humm dalam Retty Isnendes dan Rachmat Djoko Pradopo, 2005: 502). Caren J. 
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Deming (dalam Mary Elen Brown, 1990 : 40) mengatakan hal senada: "feminism 

refers to analysis of woman's subordination for the purpose of figuring out how to 

change it" (feminisme mengacu pada analisis tentang subordinasi perempuan 

dalam usaha dan perjuangan untuk mengubahnya).  

Bertolak pada uraian di atas dapat disimpulkan, feminisme merupakan 

suatu pemikiran dan gerakan yang berangkat dari kesadaran perempuan untuk 

memperjuangkan kaumnya dari belenggu gender yang bersumber dari budaya 

patriarkhi untuk mendapatkan persamaan hak dalam segala bidang. Dalam hal ini 

peneliti menyetujui bahwa feminisme lebih cenderung kepada gerakan 

pembebasan kaum perempuan. Bebas secara pemikiran, kreativitas, dan peran 

dalam pembangunan masyarakat. Feminisme tidak menuntut perlakuan yang 

istimewa terhadap perempuan. Kajian feminisme menuntut kcsetaraan maupun 

kesempatan yang sama laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang demi 

kemajuan bersama. 

 

c. Kajian Feminisme Liberal 

Dipilihnya Aliran feminis liberal dalam mengkaji kedua naskah drama 

adalah karena feminisme liberal sangat mendukung industrialialisasi dan 

modernisasi yang dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan 

perempuan karena ia berdasarkan kapitalisme liberal yang menghendaki 

persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang termasuk bidang 

pekerjaan, partisipasi politik, dan pendidikan (M. Mahfud M. D., 1996: 4). Jadi, 

seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan persamaan perlakuan 
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dengan laki-laki untuk memajukan eksistensinya. 

 

d. Cara Mengukur Adanya Feminisme dalam Naskah Drama 

Feminisme merupakan suatu pemikiran dan gerakan yang berangkat dari 

kesadaran perempuan untuk memperjuangkan kaumnya dari belenggu gender 

yang bersumber dari budaya patriarkhi untuk mendapatkan persamaan hak dalam 

segala bidang. Dalam hal ini peneliti menyetujui bahwa feminisme lebih 

cenderung kepada gerakan pembebasan kaum perempuan. Bebas secara 

pemikiran, kreativitas, dan peran dalam pembangunan masyarakat. Feminisme 

tidak menuntut perlakuan yang istimewa terhadap perempuan. Kajian feminisme 

menuntut kcsetaraan maupun kesempatan yang sama laki-laki dan perempuan 

dalam berbagai bidang demi kemajuan bersama. 

 Cara yang harus dilakukan dengan membaca kedua naskah drama tersebut 

secara berulang-ulang, memahami sacara mendalam, dan mencatat kalimat-

kalimat mana sajakah yang penting dan dianggap dapat mendukung sebuah kajian 

feminisme dalam kedua naskah drama tesebut,  untuk mengukur adanya aspek 

feminisme dalam kedua naskah drama harus dikaji aspek struktural dari kedua 

naskah drama, dengan demikian kita mengetahui perwatakan dalam kedua naskah 

drama. Dengan adanya watak-watak yang ditonjolkan dalam naskah itulah, maka 

kita akan mengetahui dari segi mana saja sebuah perjuangan hak-hak perempuan 

tersebut dilakukan, bagaimana tokoh dapat memerjuangkan haknya sebagai 

perempuan yang tidak boleh kalah dengan kaum lelaki, bagaimana mendapatkan 
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kesejajaran dan kesetaraan kesempatan untuk memeroleh pendidikan, pekerjaan, 

partisipasi politik, dan pendidikan. 

4. Hakikat Nilai  

a. Pengertian Nilai 

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, namun secara fungsional mempunyai 

ciri yang mampu membedakan antara satu dengan yang lain. Suatu nilai jika 

dihayati seseorang, maka akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, cara 

bersikap, maupun cara bertindakdemi mencapai tujuan hidupnya.  

Nilai selalu menjadi ukuran dalam menentukan kebenaran dan keadilan, 

sehingga tidak akan pernah lepas dari sumber asalnya yaitu berupa ajaran agama, 

logika, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, menurut 

Suyitno nilai merupakan sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan 

untuk dihadapi. Menurut Daroeso, nilai berarti suatu penghargaan atau kualitas 

terhadap sesuatu hal yang dapat dijadikan dasar penentu tingkah laku seseorang, 

karena suatu yang menyenangkan (profitable) atau merupakan suatu sistem 

keyakinan (believe).  

Nilai-nilai berarti tidak melanggar norma-norma, menjunjung budi pekerti, 

sedangkan pelanggaran terhadap nilai-nilai merupakan pelanggaran norma atau 

susila. Nilai-nilai ditunjukkan oleh perilaku baik yang sesuai dengan norma-

norma atau aturan yang ada dan pelanggaran nilai-nilai berkaitan dengan hal-hal 

yang tidak baik serta melanggar norma atau aturan yang ada. Nilai atau nilai-nilai 

merupakan suatu konsep, yaitu pembentukan mentalita yang dirumuskan dari 
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tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik dan 

perlu dihargai sebagaimana mestinya. Nilai-nilai menyediakan prinsip umum dan 

yang menjadi acuan serta tolok ukur standar dalam membuat keputusan, pilihan 

tindakan, dan tujuan tertentu bagi para anggota suatu masyarakat. Lebih lanjut 

Grana menjelaskan bahwa nilai merupakan gabungan semua unsur kebudayaan 

yang dianggap baik buruk dalam suatu masyarakat, karena itu pula masyarakat 

mendorong dan mengharuskan warga untuk menghayati serta mengamalkan nilai 

yang dianggap ideal itu.  

  Pengertian nilai dari beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

 “Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state 

of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse 

mode of conduct or end-state of existence.” (Rokeach, 1973 hal. 5) 

 “Value is a general beliefs about desirable or undesireable ways of 

behaving and about desirable or undesireable goals or end-states.” (Feather, 

1994 hal. 184) 

 “Value as desireable transsituatioanal goal, varying in importance, that 

serve as guiding principles in the life of a person or other social entity.” 

(Schwartz, 1994 hal. 21) 

 Lebih lanjut Schwartz (1994) juga menjelaskan bahwa nilai adalah (1) 

suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir 

tertentu, (3) melampaui situasi spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi 

terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun 

berdasarkan derajat kepentingannya. 
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  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah adalah suatu 

keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan 

individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya yang tidak 

melanggar norma-norma, menjunjung budi pekerti, sedangkan pelanggaran terhadap nilai-nilai 

merupakan pelanggaran norma atau susila. 

b. Macam-Macam Nilai 

Yunus (1990:105-114) menggolongkan nilai-nilai menjadi tiga pokok 

yaitu nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut terjalin erat 

dan membangun naskah lama sebagai karya sastra yang bukan sekedar 

menonjolkan nilai estetisnya, melainkan menekankan pada nilai-nilai maknawi. 

Adapun macam-macam nilai tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Nilai Agama  

  Hubungan sastra dengan agama sangat erat. Karya sastra juga  

merupakan sarana penyampaian nilai-nilai tentang agama atau keagamaan. Nilai 

agama di sini lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau 

kepada “dunia atas”. Menurut Mursal (dalam Yunus 1990:106), pengungkapan 

masalah agama atau keagamaan dalam kesusastraan ada tiga corak. Pertama 

mempersoalkan praktek ajaran agama; kedua, mencipta dan mengungkapkan 

masalah berdasarkan ajaran agama; ketiga, kehidupan agama hanya sebagai latar 

belakang. 

2. Nilai Budaya  
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Nilai budaya merupakan gagasan-gagasan dan pola ideal masyarakat  

tentang segala sesuatu yang dipandang baik dan berguna. Sementara itu, 

Koentjaraningrat (dalam Yunus 1990:106) nilai budaya adalah aspek ideal yang 

terwujud sebagai konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam pikiran sebagian 

besar masyarakat mengenai kata yang harus dianggap penting dan berharga dalam 

hidup. Nilai budaya dalam syair tercermin pada peristiwa, sikap, perilaku, maupun 

ucapan tokoh cerita yang menjadi gaya atau kebiasaan hidup tipikal dari 

masyarakat dalam cerita yang sarat dengan makna-makna yang berguna bagi 

kelangsungan hidup. Makna-makna tersebut dapat berwujud sumber berbagai 

nilai, aturan atau norma kepercayaan yang terkandung dalam cerita. Sikap, 

perilaku, dan ucapan tokoh dalam cerita tersebut terwujud unsur-unsur 

kebudayaan di atas.  

3.    Nilai Sosial  

Nilai Sosial adalah nilai yang menjadi pedoman langsung bagi setiap tingkah laku 

manusia sebagai anggota masyarakat yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi 

siapa saja yang melanggar. Dengan demikian, nilai sosial merupakan nilai yang 

berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan usaha menjaga keselarasan 

hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa nilai sosial 

merupakan gagasan-gagasan dan pola ideal masyarakat yang dipandang baik dan 

berguna, yang telah dituangkan dalam bentuk norma-norma, aturan-aturan, dan 

hukum. Secara garis besar, persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dapat 

dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 
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hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk 

hubungannya dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 

c. Pengertian Nilai Edukatif 

Nilai edukatif disebut juga nilai pendidikan. Nilai pendidikan dapat 

diperoleh pembaca setelah membaca karya sastra. Dengan membaca, memahami, 

dan merenungkannya pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pendidikan.  

Atar Semi (1993: 20) mengungkapkan bahwa nilai didik dalam karya sastra 

memang banyak diharapkan dapat memberi solusi atas sebagian masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sastra merupakan alat penting bagi pemikir-pemikir 

untuk menggerakkan pembaca pada kenyataan dan menolongnya mengambil 

suatu keputusan apabila Ia menghadapi masalah.  

Nilai pendidikan dalam karya sastra tidak akan terlepas dari karya sastra itu 

sendiri. Karya sastra dapat memberikan pengalaman yang tidak diberikan media 

lain (Suyitno, 2000:3). Bertolak dari pendapat Suyitno tersebut, nilai pendidikan 

dalam karya sastra tidak selalu berupa nasihat atau petuah bagi pembaca, namun 

juga dapat berupa kritikan pedas bagi seseorang, kelompok atau sebuah struktur 

sosial yang sesuai dengan harapan pengarang dalam kehidupan nyata.  

Atar Semi (1993: 20) mengungkapkan bahwa nilai didik dalam karya sastra 

memang banyak diharapkan dapat memberi solusi atas sebagaian masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sastra merupakan alat penting bagi pemikir-pemikir 

untuk menggerakkan pembaca pada kenyataan dan menolongnya mengambil 

suatu keputusan apabila Ia menghadapi masalah.  
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Dendy Sugono (2003: 111) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terdapat 

dalam karya sastra adalah sebagai berikut:  

a. Nilai hedonik, yaitu nilai yang dapat memberikan kesenangan secara langsung 

kepada pembaca; 

b. Nilai artistik, yaitu nilai yang dapat dimanifestasikan sebagai suatu seni atau 

ketrampilan dalam melakukan suatu pekerjaan; 

c. Nilai kultural, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan 

yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan keagamaan; 

d. Nilai etis, moral, dan agama, yaitu nilai yang dapat memberikan atau 

memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, moral, atau agama; 

dan 

e. Nilai praktis, yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sastrowardoyo (dalam H. Nani Tuloli, 1999: 232) menjelaskan bahwa 

sebenarnya dalam masyarakat modern kesusastraan dapat berkembang dengan 

subur dan nilai-nilainya dapat dirasakan manfaatnya oleh umum. Kesusastraan 

sendiri mengandung potensi-potensi ke arah keluasan kemanusiaan dan semangat 

hidup serta mengandung ekspresi total pribadi manusia yang meliputi tingkat 

pengalaman biologi, sosial, intelektual, dan religius. Nilai-nilai seperti itu sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat modern karena merupakan hasil observasi yang teliti 

dari pengarang yang dituangkan dalam karya sastra. 
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Hal itu sangat mendasar karena sastra juga mampu eksis dan dapat 

menjembatani kehidupan di Indonesia yang plural dan miltikultural, sebagaimana 

dinyatakan Suminto A. Sayuti (2006: 1) sebagai berikut. 

a. Sastra mampu menyuarakan perbedaan budaya agar saling memahami; 

b. Karya sastra umumnya mengedepankan pluralisme budaya; 

c. Sastra memunyai kepedulian yang tinggi pada mereka yang berbeda secara 

kultural; dan 

d. Sastra menekankan pentingnya relasi antarmanusia yang memusatkan 

perhatiannya pada timbulnya sikap positif, tenggang rasa, berkembangnya 

konsep diri, dan menerima kehadiran orang lain. 

Diane Tillman (2004: xx-xxi) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang 

terkandung dalam sastra, yaitu:  

a. Kedamaian, merupakan suatu keadaan yang ditandai tidak adanya kekerasan, 

adanya penerimaan, komunikasi keadilan, komunikasi, ketenangan, dan 

sebagainya; 

b. Penghargaan, yaitu mengenal kualitas individu, karena setiap individu 

adalah berharga; 

c. Cinta, maksudnya dalam pribadi yang baik selalu ada cinta yang tulus, 

memberikan kebaikan, pemeliharaan dan pengertian, melenyapkan 

kecemburuan, dan menjaga tingkah laku; 

d. Toleransi, yakni sifat terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan atau 

saling menghargai melalui saling pengertian; 

e. Kejujuran yang berarti menyatakan bahwa kebenaran tidak ada kontradiksi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxvi

dalam pikiran, kata atau tindakan serta tidak ada kemunafikan. 

f. Kerendahan hati, artinya mengizinkan diri untuk tumbuh dalam kemuliaan 

dan integritas; 

g. Kerja sama yang disebabkan karena ada prinsip saling menghargai, 

keberanian, pertimbangan pemeliharaan, membagi keuntungan, dan adanya 

penerimaan; 

h. Kebahagiaan sebagai akibat adanya kepuasan; 

i. Tanggung jawab, yaitu melakukan kewajiban dengan sepenuh hati; 

j. Kesederhanaan, maksudnya kemampuan mempertimbangkan hal-hal yang 

tidak perlu; 

k. Kebebasan yang berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

dan pilihan seimbang dengan konsekuensinya; dan 

l. Persatuan yang merupakan keharmonisan antara individu dalam suatu 

kelompok serta dibangun dari saling berbagi pandangan, harapan, dan 

tujuan mulia atau demi kebaikan bersama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa karaya sastra teruttama 

naskah drama pasti mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat bermanfaat 

bagi pendidikan batin pembacanya atau penikmatnya. Peneliti menyimpulkan 

bahwa secara umum nilai-nilai didik yang terdapat dalam naskah drama yaitu: a) 

nilai religius (agama); b) nilai moral (etika); c) nilai estetis; d) nilai 

kepahlawanan; dan e) nilai sosial. 

a. Nilai Religius (Agama) 
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Agama dapat bertindak sebagai pemacu faktor kreatif, kedinamisan hidup, 

dan perangsang atau pemberi makna kehidupan. Melalui agama manusia pun 

dapat mempertahankan keutuhan masyarakat agar hidup dalam pola 

kemasyarakatan yang telah tetap sekaligus menuntun untuk meraih masa depan 

yang lebih baik. Sebuah karya sastra yang mengangkat masalah kemanusiaan 

yang berdasarkan kebenaran akan menggugah hati nurani dan memberikan 

kemungkinan pertimbangan baru pada diri penikmatnya. Hal itu tentu ada 

kaitannya dengan tiga wilayah fundamental yang menjadi sumber penciptaan 

karya sastra, yaitu: kehidupan agama, sosial, dan individual. Oleh karena itu, 

cukup beralasan apabila sastra dapat berfungsi sebagai peneguh batin pembaca 

dalam menjalankan keyakinan agamanya (Dendy Sugono, 2003: 115). 

 

b. Nilai Estetis 

Horatius (penyair Romawi kuno) menyatakan manfaat karya sastra dengan 

ungkapan yang padat, yaitu 'dulce et utile' menyenangkan dan bermanfaat. 

Menyenangkan dapat dikaitkan dengan aspek hiburan yang ditawarkannya, 

sedangkan bermanfaat dapat dihubungkan dengan pengalaman hidup yang 

diberikan sastra (Dendy Sugono, 2003: 61). Keestetikan dalam karya sastra dapat 

ditengarai sebagai berikut.  

1) Karya itu mampu menghidupkan atau memperbarui pengetahuan pembaca, 

menuntunnya melihat berbagai kenyataan kehidupan, dan memberikan 

orientasi baru terhadap hal yang dimiliki; 
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2) Karya itu mampu membangkitkan aspirasi pembaca untuk berpikir, berbuat 

lebih banyak, dan berkarya lebih baik bagi penyempurnaan kehidupan; dan 

3) Karya itu mampu memperlihatkan peristiwa kebudayaan, sosial, keagamaan, 

dan politik masa lalu yang berkaitan dengan peristiwa masa kini dan masa 

depan. 

 

c. Nilai Moral (Etika) 

Nilai moral yang dimaksud dalam konteks ini menyangkut baik dan buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Moral juga dapat 

dikatakan sebagai ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu rangkaian cerita. 

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Dendy Sugono (2003: 182) yang 

menjelaskan bahwa karya sastra dikatakan memunyai nilai moral apabila karya 

sastra itu menyajikan, mendukung, dan menghargai nilai-nilai kehidupan yang 

berlaku. 

d. Nilai Kepahlawanan (Heroik) 

Para pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan kepunyaannya demi 

membela kebenaran. dan berusaha mewujudkan keyakinan tersebut. 

Kepahlawanan yang dimaksud adalah sifat atau karakter tokoh-tokoh yang 

diceritakan dalam lagu, berjuang mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian 

tokoh yang menjadi pahlawanan dalam konteks pembahasan ini adalah perjuangan 

tokoh yang diceritakan dalam naskah drama membela keyakinannya. 

e. Nilai Sosial 
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Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, 

kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang dimaksud adalah 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut dapat berupa 

perhatian maupun berupa kritik. Kritik tersebut sendiri dilatarbelakangi dorongan 

untuk memprotes ketidakadilan yang dilihat, didengar, maupun dialaminya. 

 Dendy Sugono (2003: 111) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terdapat 

dalam karya sastra adalah sebagai berikut:  

a.  Nilai hedonik, yaitu nilai yang dapat memberikan kesenangan secara langsung 

kepada pembaca; 

b. Nilai artistik, yaitu nilai yang dapat dimanifestasikan sebagai suatu seni atau 

ketrampilan dalam melakukan suatu pekerjaan; 

c.  Nilai kultural, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan 

yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan keagamaan; 

d. Nilai etis, moral, dan agama, yaitu nilai yang dapat memberikan atau 

memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, moral, atau 

agama; dan 

e.  Nilai praktis, yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Sastrowardoyo (dalam H. Nani Tuloli, 1999: 232) menjelaskan bahwa 

sebenarnya dalam masyarakat modern kesusastraan dapat berkembang dengan 

subur dan nilai-nilainya dapat dirasakan manfaatnya oleh umum. Kesusastraan 
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sendiri mengandung potensi-potensi ke arah keluasan kemanusiaan dan semangat 

hidup serta mengandung ekspresi total pribadi manusia yang meliputi tingkat 

pengalaman biologi, sosial, intelektual, dan religius. Nilai-nilai seperti itu sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat modern karena merupakan hasil observasi yang teliti 

dari pengarang yang dituangkan dalam karya sastra. 

Bertolak pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif dalam 

karya sastra adalah  sebuah  solusi atas sebagian masalah dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sastra merupakan alat penting bagi pemikir-pemikir untuk 

menggerakkan pembaca pada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu 

keputusan apabila Ia menghadapi masalah. Nilai edukatif dalam sastra 

mengandung beberapa nilai antar lain nilai hedonik, nilai artistik, nilai kultural, 

nilai etis, moral, dan agama, dan nilai praktis. 

d. Cara Mengukur Adanya Nilai Edukatif dalam Naskah Drama  

Nilai edukatif dalam karya sastra adalah  sebuah  solusi atas sebagian 

masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Sastra merupakan alat penting bagi 

pemikir-pemikir untuk menggerakkan pembaca pada kenyataan dan menolongnya 

mengambil suatu keputusan apabila Ia menghadapi masalah. Nilai edukatif dalam 

sastra mengandung beberapa nilai antar lain nilai hedonik, nilai artistik, nilai 

kultural, nilai etis, moral, dan agama, dan nilai praktis. 

Cara mengukur atau menganalisis nilai edukatif yang ada di dalam naskah 

drama adalah dengan membaca kedua naskah drama tersebut secara berulang-

ulang, memahami sacara mendalam, dan mencatat kalimat-kalimat mana sajakah 
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yang penting dan dianggap dapat mendukung sebuah nilai didik di dalamnya.  

Setalah dapat memahami isi teks drama tersebut, kemudian dikaji tema dan 

amanat yang ada di dalam kedua naskah drama tersebut. Dengan adanya tema 

yang dimunculkan di dalamnya, dapat diketahui apakah nilai-nilai yang ada di 

dalam naskah drama tersebut dapat digunakan sebagai landasan pendidikan atau 

tidak. Nilai yang dimaksud adalah sebuah ukuran tentang bagaimana sebuah 

naskah drama tersebut dapat memeberikan seberapa besar solusi dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Apabila nilai 

yang terkandung sudah banyak memunculkan hal positif untuk masyarakat, maka 

dapat kita ambil nilai didik di dalamya.  

Ukuran yang digunakan selanjutnya adalah sebuah amanat yang ada di 

dalam naskah drama tersebut. Dengan amanat yang terkandung di dalamnya, 

maka masalah sosial yang ada di dalam masyarakat diharapkan dapat terobati. 

Sastra dikenal dapat menjadi sebuah obat yang dapat menyembuhkan bebrapa 

penyakit dalam masyarakat, dengan membaca sastra, diharapkan masyarakat 

menjadi bermoral karena sastra sendiri banyak mengajarkan beberapa nilai positif, 

banyak pesan yang terkandung di dalam sebuah sastra. Sama halnya dengan 

seduah naskah drama yang tidak lain adalah bagian dari sastra, dalam kedua 

naskah drama ini dapat kita ambil beberapa nilai edukatif di dalamnya. 
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B.  Penelitian yang Relevan 

 Penelitian mengenai tinjauan intertekstualitas pernah dilakukan oleh 

Sudarma (2007: Tesis, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret). 

Penelitian tersebut berjudul Kajian Novel Rara Mendut, Genduk Duku, dan Lusi 

Lindri karya Y.B. Mangunwijaya (Telaah Sastra dengan Pendekatan 

Intertekstualitas). Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui unsur-unsur 

struktur novel Rara Mendut, Genduk duku, dan Lusi Lindri, mengetahui 

persamaan dan perbedaannya, dan pendidikan yang terkandung dalam novel 

tersebut. Hasil temuan penelitian tersebut menggambarkan novel tersebut 

mempunyai persamaan unsur naratif, unsur-unsur tersebut berupa tema, alur, 

perwatakan dan penokohan, setting dan point of view, sudut pandang pengarang 

sercara struktural mempunyai persamaan dan perbedaan. Pendidikan yang 

terkandung dalam novel tersebut adalah pendidikan nilai kemanusiaan, pendidikan 

nilai nasionalisme, pendidikan nilai religius, dan pendidikan nilai sosial budaya. 

 Selain itu, penelitan tentang tinjauan intertekstualitas lainnya juga pernah 

dilakukan oleh Djiwandhana Walujo Utomo (2005: Tesis, Pendidikan Bahasa 

Indonesia Universitas Sebelas Maret). Penelitian tersebut berjudul Kajian Novel 

Roro Mendut karya Ajip Rosyidi dan novel Roro Mendut karya  Y.B. 

Mangunwijaya (Sebuah Telaah Sastra dengan Pendekatan Intertekstualitas). 

Implikasi dari penelitian ini secara luas dalam bidang pendidikan, baik di SMA 

maupun perguruan tinggi sebagai model pembelajaran interaktif-rekreatif . model 

ini memungkinkan peserta didik maupun guru/dosen mengembangkan cakrawala 

pandang mereka terhadap kedalaman pemaknaan karya sastra. Hasil penelitian ini 
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membuka pemahaman peserta didik maupun guru/dosen, bahwa dengan 

pendekatan intertekstualitas sangat dimungkinkan mereka menemukan nilai-nilai 

baru yang diungkapkan melalui teks transformasi dalam berbagai dimensi sosio-

kultural secata kontekstual. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Naskah drama merupakan hasil imajinasi pengarang yang diwarnai dengan 

peristiwa kehidupan yang sesungguhnya pada masa karya sastra itu diciptakan. 

Ada kalanya pengarang menciptakan dua karya sastra dalam waktu yang hampir 

bersamaan dan menggunakan latar/setting yang berbeda. Penganalisisan terhadap 

karya sastra pendahulu dengan karya sastra sesudahnya dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan kedua karya sastra tersebut. Perbandingan dilakukan untuk 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam kedua karya sastra.  

             Penelitian ini juga mengupas kedua karya tersebut dalam hal perjuangan 

para tokoh wanitanya melalui telaah feminisme. Selain itu, penelitian ini juga 

mendeskripsikan nilai-nilai didik dalam ketiga karya tersebut yang dapat 

diteladani oleh para pembaca. Hasil akhir dari analisis berupa simpulan.  

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada alur kerangka berpikir pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Naskah Drama 

Sampek Engtay  

(N. Riantiarno) 

Romeo-Juliet 

(William Shakespeare) 
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Gambar 2. Kerangka Berpikir 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini tidak terikat tempat penelitian karena objek yang dikaji berupa 

naskah (teks) sastra, yaitu naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan Romeo 

Juliet William Shakespeare. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga 

memerlukan bahan pustaka sebagai referensi yang banyak didapatkan di perpustakaan. 

Penelitian ini bukan penelitian lapangan yang statis melainkan sebuah analisis yang 

dinamis. Adapun waktu penelitian selama enam bulan yaitu bulan Juli sampai Desember 

2009. 

Unsur-unsur struktural (plot, 
penokohan, dialog, setting, tema, 
amanat, petunjuk teknis) 

Unsur-unsur struktural (plot, 
penokohan, dialog, setting, tema, 
amanat, petunjuk teknis) 

Simpulan 

Feminisme 
Intertekstualitas Nilai Edukatif 

Persamaan dan 
perbedaan dalam 

unsur intrinsik 

Peran dan kedudukan 
tokoh perempuan 
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Tabel 1. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian 

No Kegiatan Bulan 

Juli Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 
judul dan 
penyusunan 
proposal 

                    

2 Identifikasi 
data. 

                    

3 Pengumpulan 
data 

                    

4 Seleksi data.                     

5 Analisis data.                     

5 Penulisan 
laporan. 

                    

 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah  deskriptif kualitatif dengan metode content 

analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa 

yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. 

Metode content analysis atau analisis isi yang digunakan untuk menelaah isi dari 

suatu dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah naskah 

drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet karya William 

Shakespeare. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan strategi tinjauan  
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intertekstualitas, kajian feminisme, serta menganalisis nilai didik yang ada di 

dalam kedua naskah drama tersebut. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet karya William Shakespeare, biografi 

penulis, dan internet yang menunjang permasalahan penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dokumen yang berupa naskah drama. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data sebagai berikut: (1) membaca naskah drama Sampek Engtay 

karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet karya William Shakespeare secara 

berulang-ulang; (2) mencatat kalimat-kalimat yang menggambarkan semua unsur 

struktur yang ada serta membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya 

dalam  naskah drama tersebut. 

 

E. Validitas Data 

Validitas atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. 

Untuk mendapatkan keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu (Lexy Moleong, 2005: 330). Adapun triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi teori, yaitu cara penelitian terhadap topik yang sama dengan 
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menggunakan teori yang berbeda dalam menganalisis data. Menurut Lincoln dan Guba 

(dalam Lexy Moleong, 2005: 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori Untuk itu trianggulasi teori 

diperlukan untuk memperoleh keabsahan data. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

jalinan atau mengalir (flow model of analysis) yang meliputi tiga komponen, yaitu : 1. 

reduksi data (data reduction); 2.sajian data (data display); dan 3. penarikan simpulan 

(conclution drawing). Berikut penjelasannya: 

Reduksi Data ( Data Reduction) 

Pada langkah ini yang dilakukan peneliti adalah mencatat data yang diperoleh 

dalam bentuk uraian yang terperinci. Data yang diambil berupa kata-kata atau kalimat 

tertulis dalam naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan  Romeo Juliet karya 

William Shakespeare, mencatat kalimat-kalimat yang menggambarkan semua unsur 

struktur yang ada Informasi-informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang 

menjadi data penelitian ini. 

Sajian Data (Data Display)  

Pada langkah ini, peneliti menyusun informasi/data secara teratur dan terperinci 

sehingga mudah dipahami. Data-data yang digunakan peneliti analisis secara teliti untuk 

menunjukkan jawaban yang diharapkan. Kegiatan analisis data dilakukan  dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh dari naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno 

dan  Romeo Juliet karya William Shakespeare. 
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       Berdasarkan langkah tersebut akan diperoleh deskripsi tentang  unsur 

struktural naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet 

karya William Shakespeare, serta persamaan dan perbedaan unsur struktural yang 

membangun naskah drama tersebut. 

  Naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno dan Romeo Juliet 

William Shakespeare akan dibahas lebih dalam dengan menitikberatkan pada 

analisis struktural dan menggunakan prinsip intertekstualitas untuk 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaannya. Selain itu menganalisis tentang 

kajian feminisme dan nilai didik yang ada dalam kedua naskah drama tersebut. 

Penarikan Simpulan (Conclution Drawing) 

Pada langkah ini, sudah memasuki tahap membuat simpulan dari data yang sudah 

diperoleh sejak awal penelitian. Simpulan ini masih bersifat sementara, untuk itu perlu 

adanya verifikasi (penelitian kembali tentang kebenaran laporan) selama penelitian 

berlangsung. 

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara terus-menerus 

dari mulai awal, saat penelitian berlangsung dan sampai akhir penelitian. Tahap-

tahap kegiatan analisis data secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Masa pengumpulan data 

 

 

REDUKSI DATA     

 

Antisipasi Selama                                    Pasca 
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   PENYAJIAN DATA 

Selama                                   Pasca                  =Analisis 

 

PENARIKAN KESIMPULAN/VERIFIKASI 

Selama                                    Pasca 

 

Gambar 3. Flow Model of Analysis 

(Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 18) 

 

 

 

 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan Penelitian 

A. Struktur Naratif Naskah Drama Sampek-Engtay dan  

Romeo-Juliet  

1. Struktur Naratif Naskah Drama Sampek-Engtay 

 Cerita ini dimulai dengan kuatnya keinginan Engtay untuk bersekolah 

seperti layaknya seorang lelaki pada masa itu. Akan tetetapi kedua orangtuanya 
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tidak mengizinkan Engtay untuk bersekolah. Dengan berbagai cara Engtay 

berhasil meyakinkan kedua orangtuanya bahwa sekolah itu baik bagi dirinya. 

Engtaypun pergi ke Betawi dan bertemu Sampek. Engtay ditempatkan dalam satu 

kamar dengan Sampek, karena tidak seorang pun menyangka bahwa Engtay 

adalah perempuan. Maklum ia menyamar menjadi laki-laki. 

 Cinta pun tumbuh dan hampir saja Engtay menyerahkan dirinya kepada 

Sampek yang akhirnya tahu juga ia perempuan. Engtay berterus terang kepada 

Sampek karena tidak suka terhadap kejujuran yang disebutnya sebagai kebodohan  

lelaki muda itu. Sudah hampir satu tahun Sampek tetap tidak mengira bahwa 

selama ini ia tidur satu ranjang dengan seorang gadis akan tetapi cinta Sampek 

ditakdirkan tidak sampai karena tepat pada saat ia siap bercumbu, Engtay 

dipanggil pulang untuk dinikahkan dengan tunangannya, Macun. Sampek pun 

merana dan sakit cinta menyebabkan ia mati. Ia dikubur dengan tanda-tanda 

seperti yang diminta oleh Engtay : kuburan di sebelah timur dan menghadap ke 

barat, bongpay (batu nisan) warna biru dengan tulisan nama pemuda itu tertatah 

jelas. Ketika Macun berhasil memboyong Engtay ke Rangkasbitung dengan tandu 

pengantin, Engtay memohonkan sebuah permintaan : ziarah ke makam Sampek 

untuk sembahyang. Karena  memang ditakdirkan berjodoh, ketika upacara 

sembahyang itulah kubur Sampek terbuka. Lalu Engtay melompat ke dalam 

kubur, menyatu bersama kekasihnya. Macun marah bukan main. Ia membongkar 

kuburan. Tetapi baik jasad Sampek maupun Engtay tidak terdapat dalam kuburan 

itu. Sebagai gantinya, di sana terdapat sepasang batu biru, sepasang tawon kuning 

dan sepasang kupu-kupu yang langsung terbang menuju langit. 
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 Lakon klasik Cina ini disadur oleh N. Riantiarno dan dipindahkan 

peristiwanya ke daerah Banten. Struktur ceritanya tidak mengalami perubahan 

dari lakon aslinya, hanya ada beberapa penambahan sebagai ‘kembang lakon’ 

dengan mengingat bahwa kisah Sampek Engtay memiliki versi yang banyak, 

dalam lakon versi Teater Koma, Engtay adalah gadis kelahiran Banten yang 

tinggal di Serang. Sampek asal Pandeglang dan Macun, tunangan Engtay, anak 

Kapten Cina dari Rangkasbitung. Inilah lakon melodramatis dan disampaikan 

secara. Sebuah gurauan pahit remaja bercinta yang juga masih bisa dinikmati oleh 

para orang tua. Sebuah lakon tentang wanita yang menganggap sanggup merubah 

citra dirinya, tetetapi pada akhirnya tetap tidak bisa lari dari keputusan keluarga. 

Meski keputusan itu tidak disukainya. Inilah emansipasi yang kalah oleh tradisi. 

 

2. Struktur Naratif Naskah Drama Romeo-Juliet 

 Ketika Juliet memasuki usia 14 tahun, orang tuanya mengadakan pesta 

ulang tahun untuk puteri mereka pada hari jadinya, sekaligus juga 

memperkenalkan Juliet dan Paris, pemuda pilihan orang tuanya. Ayah Juliet 

adalah pemimpin dalam keluarga Capulet yang mempunyai permusuhan yang 

sudah turun menurun pada keluarga Montague. Romeo, pemuda dari keluarga 

Montague baru saja putus cinta karena di tinggal kekasihnya, Rosalinda. Pada 

malam pesta di kediaman Capulet, Romeo yang lewat depan Puri kediaman 

Capulet secara tiba - tiba tertarik untuk masuk secara diam-diam ke dalam puri 

kediaman Capulet untuk mengetahui keramaian yang ada di dalamnya. Di sanalah 
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Romeo menemukan perasaan cintanya kembali ketika terpesona melihat Juliet di 

pesta ulang tahunnya dan secara kebetulan mereka dapat berkenalan yang 

mempunyai kesan di dalam hati masing - masing.  

 Sejak pertemuan itu Romeo dan Juliet menjadi pasangan kekasih di mana 

cinta mereka dirahasiakan dari kedua belah pihak keluarga mereka masing-masing 

hingga pada suatu hari terjadi peristiwa yang melibatkan Romeo dan salah satu 

keluarga keluarga Capulet yang menyebabkan kematian Mercutio, sahabat dari 

keluarga Montague karena bertarung dengan Tybalt dari keluarga Capulet. 

Kematian sahabatnya membuat Romeo menjadi gelap mata dan balas membunuh 

Tybalt. Perbuatan Romeo membuat dia dihukum tidak boleh lagi kembali dari 

Verona untuk selama-lamanya, sehingga terpisah dari kekasihnya Juliet. Di lain 

pihak, orang tua Juliet tidak bisa menolak lamaran dari Paris untuk menikahi 

Juliet. Sehingga mereka memaksa Juliet untuk menikah secepatnya dengan pilihan 

orang tuanya. Juliet bersedih akan keputusan itu dan ia berusaha menghubungi 

Romeo melalui Rahib Lorenzo dari Romeo sendiri akan rencana pernikahannya 

dengan Paris. Untuk mencegah pernikahan yang akan dilangsungkan dalam dua 

hari, maka Rahib Lorenzo menggunakan ramuan obat tidur untuk membuat Juliet 

mati suri sehingga keluarga Juliet tidak bisa menikahkan dia dengan Paris. 

Lorenzo  juga berusaha menghubungi Romeo akan rencana itu tetapi surat yang 

berisikan rencana Juliet tidak sampai pada Romeo. Ketika Romeo kembali ke 

Verona dan mendapati sang kekasihnya telah meninggal maka ia mendatangi 

tempat Juliet dikuburkan. Melihat Juliet telah mati maka Romeo pun membunuh 

dirinya dengan meminum racun disamping jasad kekasihnya dengan membawa 
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perasaan sedih mendalam. Ketika pengaruh obat tidur itu hilang dan Juliet 

tersadar, dia melihat Romeo yang ada di sampingnya telah mati. Hal tersebut 

membuat Juliet menyusul Romeo dengan mengakhiri hidupnya juga dengan 

menusukkan pisau yang berada di samping tubuh Romeo ke tubuhnya. Sebuah 

akhir dari tragedi cinta di antara permusuhan dua keluarga besar Capulet dan 

Montague. 

Berdasarkan uraian di atas, struktur naratif yang terkandung dalam kedua naskah 

drama memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan Romeo-Juliet sebagai 

hipogramnya.  

 

 

 

B. Unsur-Unsur Intrinsik Naskah Drama Sampek-Engtay dan 

Romeo-Juliet  

1. Unsur-Unsur Intrinsik Naskah Drama Sampek-Engtay 

a. Tema 

Tema adalah gagasan sentral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Sama halnya kisah Romeo-Juliet, secara garis besar, tema kisah Sampek-

Engtay yaitu cinta sejati tidak akan mampu dihalangi oleh apapun termasuk perseteruan 

kedua keluarga. Cinta sejati akan selalu abadi sampai maut memisahkan jiwa dan raga. 

Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak akan ada seorang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xciv

pun yang mampu menolaknya. Cinta itu bisa datang di mana saja, kapan saja, dan 

bagaimanapun caranya. Ia tidak mengenal kaya-miskin, cantik-jelek, tinggi-rendah, 

musuh-kawan, dan lain-lain.  

 Kisah ini berawal dari Engtay menyerahkan dirinya kepada Sampek yang 

akhirnya tahu juga ia perempuan. Engtay berterus terang kepada Sampek karena 

tidak suka terhadap kejujuran yang disebutnya sebagai kebodohan  lelaki muda 

itu. Sudah hampir satu tahun Sampek tetap tidak mengira bahwa selama ini ia 

tidur satu ranjang dengan seorang gadis. 

 Tetapi cinta Sampek ditakdirkan tidak sampai karena tepat pada saat ia 

siap bercumbu, Engtay dipanggil pulang untuk dinikahkan dengan tunangannya, 

Macun. Sampek pun merana dan sakit cinta menyebabkan ia mati. Ia dikubur 

dengan tanda-tanda seperti yang diminta oleh Engtay : kuburan di sebelah timur 

dan menghadap ke barat, bongpay (batu nisan) warna biru dengan tulisan nama 

pemuda itu tertatah jelas. 

 Ketika Macun berhasil memboyong Engtay ke Rangkasbitung dengan 

tandu pengantin, Engtay memohonkan sebuah permintaan : ziarah ke makam 

Sampek untuk sembahyang. Karena memang berjodoh, ketika upacara 

sembahyang itulah kubur Sampek terbuka. Lalu Engtay melompat ke dalam 

kubur, menyatu bersama kekasihnya. Macun marah bukan main. Ia membongkar 

kuburan. Tetapi baik jasad Sampek maupun Engtay tidak terdapat dalam kuburan 

itu. Sebagai gantinya, di sana terdapat sepasang batu biru, sepasang tawon kuning 
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dan sepasang kupu-kupu yang langsung terbang menuju langit.. Pernyataan ini 

sesuai dengan kutipan berikut. 

Engtay : “Kau taruh tusuk kondeku di sini. Aku tahu apa yang kau harapkan 
dariku. Sampek, kuambil tusuk konde ini. Akan kuketuk-ketuk di kuburanmu. Kalau 

kita memang jodoh, kuburan ini pasti akan terbuka. Lalu aku akan masuk dan 
menjadi satu dengan jasadmu untuk selama-lamanya. Tetapi kalau memang tidak 
berjodoh, tentu aku akan terus dibawa Macun ke Rangkasbitung dan jadi isterinya 
seumur hidup. Sampek, kau mati lantaran aku. Buktikan bahwa kematianmu tidak 
sia-sia. Aku ketukkan tusuk kode ini tiga kali. Terbukalah... terbukalah kuburmu 
ini!”  

Kapten Liong : “Apa yang dia lakukan?”  

Macun : “Aku tidak Tahu Ayah.” 

Nyonya Ciok : “Kuburan terbuka. Kuburan terbuka! Hantu!  

Engtay : “Kita memang berjodoh.” (SE: 268) 

 

 

Selain tema di atas, kisah ini juga mengandung subtema yang masih berkaitan 

dengan tema di atas, yaitu keburukan hanya akan menghasilkan keburukan pula, lebih 

tepatnya kawin paksa hanya akan menghasilkan keburukan dan kerugian, baik nyawa 

maupun materi. Dalam kisah ini ketidaksetujuan Ciok terhadap Sampek yang sangat 

mencintai Engtay membawa Sampek dan Engtay ke dalam kematian. Keegoisan Ciok 

yang memaksakan anaknya menikah dengan orang yang kaya, meskipun Engtay tidak 

mencintai Macun, pemuda kaya raya, anak Kapten Liong. Keegoisan inilah yang 

menyeret sepasang insan yang kasmaran, saling mencintai, ke jurang kematian. Engtay 

yang tak kuasa menolak perintah orang tuanya agar menikah dengan Macun, akhirnya 

berpisah dengan Sampek. Hari berganti hari, Sampek merindukan Engtay, dia sakit dan 
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kian hari sakitnya semakin parah. Sampek selalu menyebut nama Engtay. Hal ini sesuai 

dengan kutipan berikut. 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

 

 

Berdasarkan analisis di atas, tema utama naskah drama Sampek-Engtay adalah 

cinta. Dalam naskah drama ini tergambar cinta antara Sampek dan Engtay yang 

terhalang oleh kawin paksa. Pernikahan yang dipaksakan akan membawa hal yang 

celaka dan ditebus dengan kematian.  

b. Alur atau Plot 

  Plot merupakan bagian penting dalam suatu fiksi. Ia adalah penghubung 

suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kejelasan hubungan antarperistiwa dalam fiksi 

akan mempermudah pemahaman pembaca, begitu juga sebaliknya. Kejelasan plot dapat 

berarti kejelasan cerita, sedangkan kesederhanan plot berarti kemudahan cerita untuk 

dipahami. 

Plot yang digunakan pengarang dalam naskah drama ini merupakan plot maju 

atau progresif. Plot ini dimulai dari perkenalan, pemunculan masalah, penanjakan 

konflik, klimaks, penurunan konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. 

Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa yang ada berdasarkan hubungan sebab-akibat 

(kausalitas).  Plot utama dalam naskah drama ini adalah plot milik Engtay, sedangkan 
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plot tambahan adalah plot milik Sampek. Adapun tahap-tahapan plot utama dalam 

naskah drama ini sebagai berikut. 

1) Tahap situation (eksposisi), yaitu tahap pengenalan cerita yang berisi paparan 

awal cerita. Kisah cinta ini diawali dengan pengenalan kehidupan Sampek. 

Dijelaskan mengenai seorang gadis yang sangat menginginkan sekolah seperti 

halnya para lelaki pada jaman itu. Kedua orang tua Engtay tidak pernah 

menyetujui anaknya menempuh dunia pendidikan, karena seorang perempuan di 

masa itu tidak layak mendapatkan pendidikan, hanya dilatih bagaimana caranya 

mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak mereka kelak.  Hal ini sesuai 

dengan kutipan berikut. 

 Engtay : “Habis sudah dayaku, Suhiang, rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa lagi diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

 Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon 
suami. Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya 
dunia ini.” (SE : 23)  

 

Paparan mengenai keadan Engtay dilanjutkan dengan sikap Engtay yang tidak 

menyerah begitu saja dengan keadaannya. Engtay yang cerdik, berusaha memperdaya 

orang tua, karena dulu orang tuanya pernah menantang Engtay agar dapat mengecoh 

orang tuanya sendiri. Maka diterimalah tantangan itu oleh Engtay, dengan bantuan dari 

Suhiang, pengasuhnya, Engtay berdandan ala laki-laki dan berpura-pura menagih hutang 

Tuan Ciok.. Pernyataan ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Nyonya Ciok : “Dia yang menyamar menjadi penagih hutang itu tadi. 
Anakmu!” 
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Ciok : “Kamu? Kamu? Oooo, anak kurang ajar!” 

Suhiang : “Juragan besar, jangan, ingat dong, juragan besar kan pernah janji 
sedia mengizinkan pergi sekolah ke Betawi kalau Nona Engtay berhasil menipu 
juragan besar.” (SE : 36) 

   

Tahap pengenalan selanjutnya adalah pekenalan antara Sampek dan Engtay di 

sekolah di Betawi. Dalam masa sekolah, Sampek sama sekali tidak mengetahui bahwa 

Engtay adalah seorang perempuan, padahal setiap hari mereka tidur satu ranjang. 

Engtay memahami bahwa Sampek adalahpemuda yang lugu dan mudah tertipu. 

 

2) Tahap generating circumstante (inciting moment), yaitu tahap mulai munculnya 

masalah. Masalah-masalah mulai ditampilkan pengarang untuk kemudian 

dikembangkan dan ditingkatkan kadarnya. Tahap ini dimulai dengan berangkatnya 

Engtay ke Betawi untuk bersekolah di sekolah Putra Bangsa . Pada saat perjalanan 

ke sekolah, Engtay bertemu dengan Sampek, mereka menjadi akrab dan 

memutuskan untuk menjadi saudara angkat. Hal ini sesuai dengan kutipan di 

bawah ini. 

Engtay : “Saudara, boleh mulai sekarang saudara kupanggil Kakak? 
Kita kan bakal menjadi teman sekelas. Makin bebas kita bergaul, makin 
bisa kita saling tolong menolong. Saya malah punya niat menjadikan kakak 
saudara angkat saya. Kelihatannya saya lebih muda dari kakak. Itu kalau 
saudara setuju.” 

Sukiu : “Kenapa tidak? Majikan saya pasti setuju. Ke mana saja kita 
pergi, jangan musuh yang dicari, tetapi sahabat dan saudara. Itu niat yang 
mulia. bukan begitu juragan?” 

Sampek : “Setuju.” (SE : 64) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcix

   Setelah keduanya resmi menjadi saudara angkat, mereka memutuskan untuk 

tidur sekamar, bahkan seranjang. Engtay takut apabila nanti ternyata Sampek adalah 

pemuda yang tidak baik. Tetetapi karena Engtay cerdas, dia membagi ranjang menjadi 

dua dengan seutas tali. Peraturannya adalah barang siapa yang melanggar batas tali 

tersebut, maka harus membayar denda. Untuk menegtehui apakah Sampek adalah 

pemuda yang baikatau bukan, maka dengan sengaja Engtay melanggar batas tersebut. 

Terkejutlah Sampek karena Engtay melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Karena 

Sampek orang yang jujur, maka hati Engtay menjadi tenang. Hal ini sesuai dengan 

kutipan di bawah ini. 

Engtay : “......... Ah, tetapi aku lega tidur satu kamar dengan lelaki bodoh 
yang jujur. Kehormatanku akan tetap terjaga.” (SE : 82) 

 

 

  Setahun sudah mereka tidur seranjang berdua, akan tetetapi Engtay masih 

aman. Sampek tidak mengetahui bahwa teman seranjangnya adalah seorang 

perempuan. Akhirnya pada saat di taman bunga Engtay mengaku kepada Sampek bahwa 

dirinya adalah seorang perempuan, semula Sampek tidak percaya, akan tetetapi Engtay 

membuktikannya. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini. 

Engtay : “Sampek, aku bukan banci, aku perempuan. Lihat! (mencopot 
pakaiannya, dan kini hanya memakai pakaian perempuan) aku ini perempuan. 
Asli. Tulen.  (SE : 145-146) 
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 Setelah itu, Sampek percaya dan langsung mengungkapkan perasaannya kepada 

Engtay bahwa Sampek mencintai Engtay. Tanpa didduga, ternyata Engtaypun mencintai 

Sampek. Bunga cinta mulai beemekaran di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan 

kutipan di bawah ini. 

Sampek : “Engtay....” 

Engtay : “Sampek....” 

Sampek : “Aku mencintaimu. 

Engtay : (jadi malu-malu kucing) “aku juga...” (SE : 148) 

 

 

3) Tahap rising action, yaitu tahap penanjakan konflik yang terdapat di dalam cerita. 

Masalah-masalah yang mulai muncul meningkat kekompleksannya. Tahap ini 

dimulai ketika Sampek dan Engtay mulai menjalin kasih akan tetetapi tiba-tiba 

diketuklah kamar mereka, Engtay heran kenapa malam-malam seperti itu ada 

orang yang ingin masuk kamarnya, sepertinya ada kabar penting yang akan 

disampaikan, ternyata, yang mengetuk pintu tadi adalah Jinsim, Jinsim mengajak 

Engtay untuk pulang ke rumah, supaya menuruti perintah orang tuanya agar 

menikah dengan Macun. Engtay tidak dapat menolak perintah orangtuanya, maka 

dia mengikuti ajakan Jinsim. Sampek merasa kehilangan, begitu pula dengan 

kekasihnya, Engtay. Mereka tidak tahu kapa bisa bertemu lagi. Hal ini sesuai 

dengan kutipan berikut. 

 Sampek : (sambil menangis) “tak tahu kapan bisa bertemu lagi, hidupku 
sekarang seperti kabut. Menggigil dan tanpa kendali. Tidak tahu kapan bisa 
bertemu lagi. Segalanya tak pernah ada yang pasti.” (SE : 161)  
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Pernikahan paksa membawa dua sejoli ini ke gerbang perpisahan yang 

menyedihkan, padahal baru beberapa saat saja mereka mereguk manisnya dimabuk 

asmara. Dengan datangnya Jinsim, maka Sukiu, bujang Sampek akhirnya mengetahui 

siapa sebenarnya Engtay. Sukiu heran karena tuannya sangat polos, karena polosnya 

itulah Engtay masih suci, belum terjamah oleh Sampek atau siapapun. Pernyataan ini 

sesuai dengan kutipan berikut. 

 Sukiu : “Betul-betul Tuan belum sempat... begitu?... 

Sampek : (lemas) “Ya, Sukiu, aku belum sempat menjamah, Engtay masih 
suci.” (SE : 162)  

 

Konflik semakin menanjak ketika Engtay dijodohkan dengan Macun. Engtay 

menolak perjodohan tersebut dan hanya bisa menangis. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Kapten Liong : “.... Pesta pernikahan anak-anak kita akan menjadi pesta 
paling hebat di Rangkasbitung dan tidak akan tertandingi sampai 100 tahun 
kemudian. Aku sangat bangga punya menantu Engtay.” 

Engtay : (menangis, lari ke dalam) (SE : 181) 

 

  

Engtay hanya pasrah saja menunggu Sampek yang seharusnya datang di hari ke 

sepuluh sekak perpisahan mereka, akan tetetapi Engtay ragu. Engtay takut seandainya 

Sampek salah menghitung hari yang ditetapkan oleh Engtay. Pernyataan ini sesuai 

dengan kutipan di bawah ini. 
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Engtay  : “ .... Hari ini adalah hari ke sepuluh. Seharusnya Sampek datang 
untuk melamarku, seperti yang sudah dijanjikan. Tetapi mengapa belum datang 
juga, ya?  Apa dia tak sanggup menghitung jumlah 8+2, 7+3, 6+4? Mudah sekali, 
masing-masing nerjmlah 10.  (ketakutan) atau Sampek menghitung jumlah ketiga-
tiganya? Dan menjadi 30? Oh, Sampek... Sampek..... kalau begitu nasib kita 
ditentukan oleh kebodohanmu. Oh, Sampek.....” (SE: 168)   

 

Hari ke tiga puluh akhirnya datang juga. Sampek dan Sukiu bertandang ke rumah 

Engtay, dengan sangat senang, Engtay menerima kedatangan kekasihnya itu. Ketika 

Sampek pergi ke dalam kamarnya, Nyonya Ciok datang dan menemui Sampek, dengan 

berbagai akal Sampek menutup-nutupi kalau dirinya sudah tahu bahwa Sampek adalah 

seorang perempuan. Karena itulah nyonya Ciok tidak khawatir putri kesayangannya 

terjamah oleh seorang lelaki. Saat tuan Ciok dan nyonya Ciok kembali masuk ke dalam 

rumah, Sampek dan Engtay melepas rasa rindu mereka yang telah lama terpendam. 

Mereka mengungkapkan perasaan galau yang mereka lami selama mereka berpisah. 

Pernyataan ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

Sampek : “Sejak kau pergi, dunia gelap rasanya, setiap hari aku hanya 
menghitung-hitung kapan kita bisa bertemu lagi. Nasi yang kutelan rasa sekam, 
dan air minum serasa duri. Tidak satupun pelajaran dari guru yang masuk ke 
dalam kepalakuyang sudah penuh dengan kamu, kamu, kamu. Hidup sudah tak 
ada gunanya lagi tanpa kehadiranmu. Apakah kau juga merasa seperti yang aku 
rasa, Engtay?” 

 

Engtay : “Ah, Engtay, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping.” 

Sampek : “Lelaki yang jatuh cinta bisa memakai kata-kata berbunga. Aku 
tidak. Apa saja yang kukatakan memang begitu kenyataannya.” (SE: 201-202) 
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Penanjakan konflik semakin ketika orang tua Engtay mengetahui bahwa 

sebenarnya Sampek telah mengerti siapa sebenarnya Engtay karena Jinsim telah 

mengakuinya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Jinsim : “Tuan Sampek sebenarnya sudah tahu siapa nona Engtay.” 

Nyonya Ciok : “ (kaget sekali) Kalau begitu, Tuan, aku mohon segeralah 
pergi. Engtay sudah kami tunangkan. Dan satu bulan lagi dia akan menikah di 
Rangkasbitung. Mohon pahamilah dan jangan berbuat yang aneh-aneh. Demi 
masa depan Engtay.” (SE : 208) 

 

Dengan demikian, keluarga Ciok khawatir terhadap Kapten Liong, calon besannya. 

Maka dari itulah, Sampek disuruh cepat-cepat pergi dan meninggalkan Engtay. 

Perpisahan sangat mengharukan. Sampek memberikan potongan rambutnya kepada 

Engtay, karena hanya itulah yang Sampek miliki. Demikian halnya dengan Engtay. Dia 

memberikan tusuk kondenya kepada Sampek. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Engtay  : “...  tak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda mata selain tusuk 
konde ini. Anggaplah ini sama dengan aku. Kita tidak berjodoh kali ini, tetapi 
berdoalah agar pada penjelmaan lain kita akan ditakdirkan para Dewa menjadi 
pasangan kekasih yang saling mencinta.” 

Sampek : Aku tidak punya barang berharga selain rambutku. Ini boleh kau 
anggap sebagai tandamata dariku.” (SE: 206-207) 

 

 

4) Tahap climax, yaitu puncak dari keseluruhan cerita. Konflik yang ada mencapai 

puncak dan tidak dapat dibendung lagi. Klimaks dalam kisah ini terjadi ketika 

Sampek mengetahui bahwa Engtay akan menikah dengan lelaki pilihan orang 
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tuanya, Macun. Kebodohan Sampek membawa dia dan Engtay dalam masalah 

yang pelik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

 Sampek : “Engtay, Engtay, aku memang bodoh, akan tetetapi apa harus 
seberat ini penderitaan yang harus kutanggung akibat kebodohanku itu? 
Aku tidak sanggup, tidak sanggup....” (SE : 228) 

 

 

  Mereka saling mencinta tetetapi apa daya, Engtay terlanjur dilamar oleh Macun. 

Orangtua Engtaypun memaksa Engtay untuk mau menuruti perintah mereka. Sampek 

mengalami sedih yang berkepanjangan karena ditinggalkan Engtay. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

 Sampek tidak kuat lagi menahan penderitaan. Lama-kelamaan sakitnya semakin 

parah. Siapapun tak dapat menolong, Ibunya, Tabib, semua orang tak dapat 

menyembuhkan penyakit asmara Sampek. Penyakitnya hanya dapat disembuhkan oleh 

Engtay. Karena tidak mungkin Engtay datang, Sampek akhirnya pingsan, Nyoya Nio, 

Ibunda Sampek, kebingungan karena sampek pingsan di tangannya. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

  Nyonya Nio : (menangis) “Aduh Sampek, anakku, jangan begini, Nak. 
Jangan habis hanya lantaran cinta. Sampek, untuk apa mengingat-ingat gadis yang 
telah bertunangan?” (SE : 2237) 
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 Melihat keadaan seperti itu, Nyonya Nio memerintahkan Sukiu untuk 

mengirimkan surat Sampek kepada Engtay. Tak perlu waktu yang lama, segeralah Sukiu 

menuju rumah Engtay, di sana Sukiu bertemu dengan Engtay, mengabarkan bahwa 

Sampek sakit parah dan hanya sembuh jika menikah dengan Engtay. Karena waktu dan 

keadaan yang tidak memungkinkan, Engtay tak dapat mengunjungi Sampek, hanya 

dapat membalas surat untuk Sampek. Setelah sampai di rumah Nyonya Nio, Sukiu 

segera membacakan surat Engtay kepada Sampek. Surat tersebut membuat Sampek 

memilih meningalkan dunia ini dari pada terus menerus dirundung duka. Isi surat 

tersebut dapat dilihat pada cuplikan di bawah ini. 

Sukiu : “Soal sakitnya kakak Sampek, saya punya obatnya. Harap 
perhatikan baik-baik. Carilah salju pada bulan Agustus. Otak dari ayam emas, 
hati ular naga hijau dari Lautan Timur. Jeroan burung Hong besayap putih, taring 
serigala berbulu merah dan berkaki lima, dan dua tetes air embun yang masih 
menempel di daun ketapang tepat pada jam dua belas siang. Campurkan semua 
itu lalu godok dalam panci berlian. Atas perkenan Dewa-Dewa pasti kakak akan 
sembuh...... kalau itu semua tidak dapat diperoleh, dipastikan 99,99 persen 
kakak akan meninggal..... kalau kakak sampai meninggal, kuburlah jasad kakak di 
pinggir jalan besar di pekuburan luar kota arah Rangkasbitung. Carilah tanah 
pekuburan di sebelah timur dan kuburan kakak harus menghadap ke barat. 
Pilihlah bongpay bewarna biru dan tatahlah nama kakak di batu nisan itu dengan 
huruf-huruf yang jelas. Di belakang hari, aku akan datang bersembahyang di 
kuburan kakak. Sekian surat dariku, dan harap jangan melupakan pesanku.” (SE : 
251-254)  

 

  Sampek merasa hal itu benar adanya. Sudah tidak ada harapan apapun untuk 

hidup bersama dengan Engtay di dunia ini. Maka dari itulah setelah menyuruh Nyonya 

Nio melaksanakan pesan dari Engtay tersebut, maka Sampekpun mati dengan tenang. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 
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  Sampek : “Dengar semua pesanku! Kuburkan aku seperti apa yang 
ditulis Engtay dalam surat itu. Aku yakin Engtay pasti akan datang ke kuburku. 
Tusuk konde ini tandamata dari Engtay. Taruhlah di piring pedupaan di atas 
kuburku. Jika dia datang, dia pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Ibu, Ayah, 
aku minta maaf  karena tidak bisa menjaga sampai Ayah, Ibu tua. Maafkan 
anakmu yang tidak berbakti ini. Aku merasa ajalku sudah dekat sekali. Iklaskan 
anakmu pergi. Tetapi ada satu permintaan, jangan benci sama Engtay, sebab 
dialah satu-satunya gadis yang aku cintai. Selamat tinggal semuanya.”  

Sampek mati, tangispun meledak. (SE : 255)  

 

5) Tahap denonement, yaitu tahap penyelesaian konflik yang timbul. Denonemen 

dalam naskah drama ini dimulai dengan lewatnya iring-iringan tandu pengantin di 

pemakaman Sampek. Engtay meminta tandunya untuk berhenti terlebih dahulu, 

dia ingin sembahyang di pekuburan Sampek. Semua mengira Engtay hanya ingin 

menghormati kematian temannya dengan bersembahyang. Akan tetetapi 

kenyataannya berbeda. Engtay tidak sembahyang melainkan ingin mememui jasad 

Sampek. Sepanjang jalan yang telah dilaluinya tadi, Engtay merasa semakin yakin 

kalau dia hanya mencintai sampek. Kemudian Engtay mengetuk-ngetukkan tusuk 

konde ke kubur Sampek. Aneh tetetapi nyata, kubur Sampek terbuka, tiba-tiba 

Engtay masuk ke dalam kubur. Setelah mengetahui Engtay masuk ke dalam kubur 

Sampek maka Kapten Liong memerintahkan Macun untuk menggali kuburan itu. 

Nyonya Nio tidak terima kuburan anaknya digali. Nyonya Nio marah besar. Akan 

tetetapi setelah kuburan tergali, mereka tidak menemukan apapun selain dua 

keping batu biru, sepasang tawon kuning dan sepasang kupu-kupu.  Yang akhirnya 

terbang ke langit yang biru. Semua langsung terhanyut dalam suasana syahdu. 

Pernyataan ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 
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Koor : “ sepasang kupu-kupu terbang ke langit sayapnya gemerlap 
memantulkan cahaya.” ( memang betul demikian kejadiannya. Dari dalam 
kuburan terbang sepasang kupu-kupu, keduanya mengepakkan sayap 
terbang ke langit) (SE : 274)  

 

 

c. Penokohan dan Perwatakan 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah 

cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan tokoh. Naskah 

drama Sampek-Engtay saduran N. Riantiarno ini menampilkan beberapa tokoh. Adapun 

tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Sampek dan Engtay, meskipun posisi 

Sampek  adalah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini 

meliputi, Tuan Ciok, Tuan Nio, Nyonya Ciok, Nyonya Nio, Sukiu, Jinsim, Suhiang, Macun,  

Antong, Kapten Liong, guru, murid dan lainnya. Berdasarkan keutamaan tokoh dan 

peranannya dalam cerita, tokoh utamalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Melalui gambaran tokoh utama inilah cerita terasa hidup dan utuh. 

1) Engtay 

a) Ciri fisik 

Ciri fisik artinya keadaan fisik tokoh yang meliputi usia (tingkat kedewasaan), 

jenis kelamin, keadan tubuh (tinggi, pendek, pincang, gagah, tampan, dan sebagainya), 

ciri-ciri wajah (cantik, jelek, keriput), dan ciri khas yang spesifik. 

Engtay adalah seorang gadis muda yang cantik jelita. Ia mempunyai bentuk 

tubuh yang sempurna sehingga banyak pemuda yang tertarik padanya. Pemuda yang 

tertarik pada Engtay tidak hanya berasal dari kalangan rakyat biasa seperti Sampek, 
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tetetapi juga dari kalangan bangsawan, seperti halnya dengan keluarga Macun. Macun 

adalah seorang bangsawan muda yang terkenal akan kekayaannya. Hal ini sesuai dengan 

kutipan di bawah. 

Sampek : “ Mungkin dia, bagaimana rupa nona kamu itu? Cantikkah dia?  

Suhiang : “ Kalau dibilang cantik, di kota ini memang Nona kami adalah yang 
paling cantik. Hanya cahaya bulan yang sanggup mengalahkan kecantikannya. Dan 
bukan saja cantik, tetetapi juga pintar. Semua kepandaian rumah tanggan dia bisa. 
Sebut saja apa! Menyulam, memasak, berdandan, bisa! Nona kami juga pintar 
surat menyurat. Dia pandai menulis syair sindiran  dan syair pasangan. Jika ada 
orang bertanya siapakah perempuan muda di Serang ini yang memenuhi 
persyaratan sebagai perempuan luar dalam, maka jawabannya hanya satu, Nona 
Engtay kami itu.” (SE : 186-187) 

 

 Engtay juga merupakan seorang gadis yang pandai mengurusi urusan rumah 

tangga, pandai membuat syair, berdandan, dan memasak. Selain itu kepandaiannya 

dibuktikan juga pada saat Engtay meperdaya orang tuanya dengan menyamar sebagai 

laki-laki penagih hutang. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah. 

Nyonya Ciok : “Dia yang menyamar menjadi penagih hutang itu tadi. 
Anakmu!” 

Ciok : “Kamu? Kamu? Oooo, anak kurang ajar!” 

Suhiang : “Juragan besar, jangan, ingat dong, juragan besar kan pernah janji 
sedia mengizinkan pergi sekolah ke Betawi kalau Nona Engtay berhasil menipu 
juragan besar.” (SE : 36) 

  

 Engtay adalah seorang wanita perkasa yang tidak mau menyerah begitu saja 

pada nasibnya yang dilarang menempuh pendidikan oleh keluarganya. Dia selaku 

berpikir keras bagaimana dapat memeroleh pendidikan sebagaimana kaum lelaki.  
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Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, permpuan perkasa selau berusaha 
dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”  (SE: 23) 

 

 Kisah Sampek-Engtay ini merupakan kisah cinta sepasang anak muda dan 

ditujukan khususnya untuk para remaja. Oleh karena itu, kisah ini juga menggunakan 

tokoh utama yang berusia remaja. Ketika kisah ini berlangsung, usia Engtay masih muda, 

yaitu 17 tahun. Hal ini ditegaskan dalam kutipan berikut. 

Ciok  : “ Engtay bulan depan genap 17 tahun. Tunggulah barang satu atau 
dua tahun lagi. Nanti akan kami beri isyarat kapan kamu boleh menjemput Engtay 
dengan tandu pengantin dari Rangkasbitung.”  (SE: 87) 

 

Adapun mengenai pakaian yang dikenakan Engtay pengarang tidak secara 

detail menjelaskannya. Pakaian yang dikenakan Engtay dalam kisah ini berupa pakaian 

wanita khas dari Cina. Akan tetetapi bisa dalam pakaian pengantin disebutkan bahwa 

pakaian Engtay berwarna merah menyala penuh ronce  keemasan dan benang perak.  

Hal ini ditegaskan dalam kutipan berikut 

Sebuah tandu pengantin yang digotong oleh kuli-kuli, ditaruh di tengah 
rombongan. Di dalam tandu, Engtay berbusana pengantin warna merah menyala 
penuh ronce  keemasan dan benang perak. (SE : 259) 

 

b) Ciri psikologis 

Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan 

karakternya, temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian khusus. 
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Ditinjau dari ciri psikologis, Engtay adalah gadis yang lembut, rendah hati, dan 

bijaksana dan pintar. Ia juga seseorang yang istimewa karena kepandaiannya dan sikap 

kerasnya yang menuntut persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal 

memeroleh pendidikan. Karena pintar, terkadang Sampek salah paham dengan 

perkataan atau teka-teki Engtay, oleh karena itulah, Sampek terlambat datang menemui 

Engtay, dan terjadilah hal yang tidak mereka inginkan, yaitu perpisahan. Hal ini sesuai 

dengan kutipan berikut. 

Nyonya Ciok : “Dia yang menyamar menjadi penagih hutang itu tadi. 
Anakmu!” 

Ciok : “Kamu? Kamu? Oooo, anak kurang ajar!” 

Suhiang : “Juragan besar, jangan, ingat dong, juragan besar kan pernah janji 
sedia mengizinkan pergi sekolah ke Betawi kalau Nona Engtay berhasil menipu 
juragan besar.” (SE : 36) 

 

Engtay  : “ .... Hari ini adalah hari ke sepuluh. Seharusnya Sampek datang 
untuk melamarku, seperti yang sudah dijanjikan. Tetapi mengapa belum datang 
juga, ya?  Apa dia tak sanggup menghitung jumlah 8+2, 7+3, 6+4? Mudah sekali, 
masing-masing berjumlah 10.  (ketakutan) atau Sampek menghitung jumlah 
ketiga-tiganya? Dan menjadi 30? Oh, Sampek... Sampek..... kalau begitu nasib kita 
ditentukan oleh kebodohanmu. Oh, Sampek.....” (SE: 168)   

 

Tokoh Engtay juga digambarkan sebagai sosok gadis bangsawan yang 

bermartabat. Di depan umum sikapnya selalu tenang, sopan, dan mampu 

menyembunyikan segala perasaan. Ia akan selalu tersenyum dan bersikap ramah 

meskipun hatinya menjerit sakit. Statusnya sebagai seorang bangsawan telah 

mengajarinya untuk selalu tersenyum bagaimanapun keadaan hatinya. Ia adalah orang 

yang tetap menjaga sikap dan tingkah lakunya sebagai bangsawan. Selain itu Engtay 
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adalah pemeluk aliran kepercayaan yang ada di Cina. Dibuktikan dengan 

sembahyangnya dia di makam Sampek. Pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Kapten Liong : “Engtay mau apa? 

Macun : “Bersembahyang di makam teman.” (SE : 265)  

 

Ketika ia sedang bahagia ia tidak akan menampakkannya dengan berlebihan. 

Begitu juga sebaliknya, kesedihan yang melandanya akan ia simpan rapat-rapat di dalam 

hati. Perilaku seperti ini dilakukan untuk menjaga martabatnya sebagai bangsawan. Hal 

semacam ini tentu saja sudak dipelajari Engtay sejak dia masih kecil. Ia mempunyai 

tanggung jawab yang besar untuk menjaga martabat keluarga. Hal tersebut dapat kita 

lihat dalam cuplikan naskah yang menunjukkan pada saat Engtay dipaksa kawin dengan 

Ciok, dia hanya dapat menyembunyikan perasaan, tidak berbicara sepatah katapun, 

hanya diam dan mengangguk. Pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Kapten Liong :  (tertawa) “ bagaimana? Setuju?” 

Ciok : “Bagaimana Engtay, kau dengar sendiri rencana calon suamimu?”  

Engtay : Diam saja 

Nyonya Ciok : “Engtay, kau harus menjawabnya.” 

Engtay : (Cuma mengangguk, Nyonya Ciok kurang puas) (SE: 181)  

 

 

 

Sosok Engtay juga digambarkan sebagai gadis yang pemberani, setia, dan tegar. 

Keberaniannya ini diwujudkan dengan perginya dia ke Betawi untuk menuntut ilmu. 

Kesediannya untuk mematuhi segala perintah orang tua, mulai dari disuruhnya Engtay 
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pulang ke rumah padahal sedang menempuh pendidikan dan patuhnya Engtay ketika 

akan dinikahkan dengan Macun. Akan tetetapi Engtay masih setia mencintai Sampek. 

Setiap malam Engtay memikirkan Sampek, khawatir akan keadaan Sampek dan masih 

selalu berharap agar kelak dapat berjodoh dengan Sampek yan ia cintai. Dengan segala 

cara dia berusaha untuk menggagalkan pernikahannya dengan Macun walau harus 

terjun ke makam Sampek untuk mati bersama.   

 c) Ciri sosial 

Ciri sosial menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. Ciri ini meliputi status sosial, 

pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, pendidikan, pandangan hidup, agama, suku, 

bangsa, dan sebagainya. 

Tokoh Engtay merupakan terlahir sebagai putri Tuan Ciok, salah satu 

bangsawan asal Banten, Serang.  Engtay merupakan anak tunggal dari keluarga tersebut 

sehingga ia adalah satu-satunya harapan tunggal Tuan Ciok. Pernyataan ini dapat dilihat 

dari kutipan berikut. 

Engtay : Saya Engtay, dari keluarga Ciok. Asal Banten, Serang.” (SE 
: 61) 

 

 

Dalam kisah ini, keluarga Ciok adalah seorang keluarga kaya yang akan 

menjodohkan anaknya dengan Macun, seorang anak saudagar kaya raya. Keluarga Ciok 

terkenal sebagai keluarga kaya dan terhormat.  
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Nyonya Ciok : “Hatimu memang baik, aku percaya. Untuk itu aku dan 

ayahmu memutuskan untuk tidak membuat kakimu kecil seperti yang sudah 

dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Lihat, kakiku sendiri masih kecil, dan apa 

yang kami putuskan itu menandakan kami sangat mencintaimu.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 

Nyonya Ciok : “Apapun yang kamu inginkan sejak kecil, kami 
mengabulkannya. Bahkan waktu kamu ingin sekolah ke Betawi, niat yang 
sangat tidak lazim bagi kebanyakan perempuan bangsa kita, kami 
mengizinkannya juga. Kami percaya, meskipun kamu manja, kamu tidak akan 
tega membuat malu orang tua. Kami bangga kepadamu, Engtay.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 

Nyonya Ciok : “Seumur hidup, aku dan ayahmu tidak pernah minta 
apapun darimu. Kali ini kami minta janganlah berbuat macam-macam. 
Kawinlah dengan Macun, pergilah bersamanya nanti kalau dia menjemputmu 
dengan tandu pengantin. Dan lupakan Sampek.”  

Engtay : “Ya,  ibu, ya....” (SE : 214-215) 

 

Tokoh Engtay sangat dicinta keluarganya. Hal ini terlihat ketika Engtay 

dikabarkan meninggal dunia. Keluarga Ciok  serasa ditutupi awan hitam. Gadis yang 

seharusnya mereka saksikan duduk di pelaminan ternyata memilih menjatuhkan 

tubuhnya ke dalam makan Sampek, pemuda yang sangat Engtay cintai. Sungguh sebuah 

tragedi yang memilukan bagi keluarga Ciok, bahkan keluarga Nio. Mereka hanya dapat 

memanggil nama Sampek dan Engtay Pernyataan ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

     Koor : “ sepasang kupu-kupu terbang ke langit sayapnya gemerlap 
memantulkan cahaya.” ( memang betul demikian kejadiannya. Dari dalam 
kuburang terbang sepasang kupu-kupu . keduanya mengepakkan sayap terbang 
ke langit)  

  Nyonya Nio : “Sampek.....” 
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  Nyonya Ciok : “Engtay.....” (SE : 274) 

 

Layaknya seperti bangsawan pada waktu itu, Engtay juga mempunyai seorang 

pelayan. Pelayan tersebut merupakan pengasuh Engtay sejak kecil. Ia merupakan orang 

kepercayaan Nyonya Ciok. Sejak Engtay kecil, ia telah dipercaya untuk mengasuh dan 

mendidik Engtay hingga menjadi dewasa. Bagi Engtay, pengasuh itu adalah sahabatnya. 

Ia adalah tempat Engtay menceritakan segala kesedihan dan kebahagiaan yang dirasa. 

Engtay juga sangat mempercayai pengasuh tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan 

berikut. 

Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, perempuan perkasa selalu 
berusaha dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”  (SE: 
23) 

Engtay : “habis sudah dayaku, Suhiang. Rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon suami. 
Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya dunia 

ini.” (SE : 23)  

 

Status sosial Engtay juga dapat dilihat dari calon suami yang dipilih oleh sang 

ayah, yaitu Macun. Macun adalah seorang bangsawan terhormat yang terkenal akan 

kekayaannya, dia merupakn anak Kapten Liong. Kekayaan Macun  juga melebihi 

kekayaan Tuan Ciok. Tidak mungkin seandainya seorang rakyat biasa berani 

menjodohkan anaknya dengan seorang bangsawan, paling tidak ia sederajat. Hal ini 

dapat dilihat dari kutipan berikut. 
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Kapten Liong : “Jangan terlalu repot. Pesta akan dipusatkan di 
Rangkasbitung. Aku sudah pesan ondel-ondel dan rombongan ahli akrobat dari 
Surabaya. Ada juga tukang sulap India dan kelompok Cokek Krawang. Malah 
paman Macun sudah ikrar mau mengundang grup Opera Bangsawan dari Penang. 
Pesta pernikahan anak-anak kita akan menjadi pesta paling hebat di 
Rangkasbitung dan tidak akan tertandingi sampai 100 tahun kemudian. Aku sangat 
bangga punya menantu Engtay. 

Engtay : (menangis, lari ke dalam) (SE : 181) 

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tokoh Engtay 

adalah seorang yang cantik dan muda, pemberani, cerdas, lembut, dan berasal dari 

kalangan bangsawan. Ia adalah putri dari Tuan Ciok. 

 

2) Sampek 

a) Ciri fisik 

Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan 

karakternya, temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian khusus. 

Sampek adalah seorang pemuda tampan  berusia lebih tua dari Engtay, sekitar 

20 tahun, sopan namun agak pemalu. Hal tersebut dapat ditunjukkan ketika Sampek 

bertemu dengan Engtay pertama kali. Sampek menutupi wajahnya dan terus membaca 

buku hingga Engtay sulit menanyakan tujuan perjalanannya kepada Sampek pada saat di 

Betawi. Karena pemalu, maka Sampek kurang beruntung dalam hal asmara dan sulit 

mendapatkan gadis pujaan. Hanya kepada Engtaylah Sampek menambatkan hatinya. 

Pernyataan tersebut tampak pada kutipan berikut. 
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Engtay : “Saudara, boleh mulai sekarang saudara kupanggil Kakak? Kita 
kan bakal menjadi teman sekelas. Makin bebas kita bergaul, makin bisa kita 
saling tolong menolong. Saya malah punya niat menjadikan kakak saudara 
angkat saya. Kelihatannya saya lebih muda dari kakak. Itu kalau saudara setuju.” 

Sukiu : “Kenapa tidak? Majikan saya pasti setuju. Ke mana saja kita pergi, 
jangan musuh yang dicari, tetapi sahabat dan saudara. Itu niat yang mulia. 
bukan begitu juragan?” 

Sampek : “Setuju.” (SE : 64) 

 

Selain kemungkinan besar dapat dipahami bahwa Sampek memiliki Tubuh 

tidak terlalu tegap. Hanya dijelaskan bahwa Sampek adalah pemuda yang tampan dan 

sangat sopan.  Pernyataan tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Engtay : “Bagaimana rupa mereka?” 

Suhiang  : “kelihatan capek dan berdebu. Sang tuan sangat tampan dan 
sopan sekali. Sedangkan bujangnya bermata nakal.” (SE : 193) 

 

 Sementara itu, mengenai pakaian Sampek pengarang tidak menjelaskan secara 

mendetail. Berdasarkan cerita dapat disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan 

Sampek dalam keseharian adalah pakaian khas Cina biasa yang menutupi seluruh tubuh 

dengan rapat dan agak longgar. yang memudahkannya dalam bergerak. Adapun jika 

dilihat dari status sosial, pakaian Sampek merupakan pakaian rakyat Cina pada 

umumnya, karena Sampek bukanlah seorang yang kaya raya. Di bawah ini kutipan 

mengenai hal tersebut. 

Sampek : “ Yah, kamu memang orang kaya, tentu sudah ditunangkan 
oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tidak ada yang mau 
dinikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxvii

mencari pangkat dan kekayaan dulu. Baru calon isteri mau medekatiku seperti 
laron mendekati cahaya lampu.” (SE : 112)  

 

b) Ciri psikologis 

Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan 

karakternya, temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian khusus. 

Sampek adalah sosok pemuda yang pemalu. Ia adalah pemeluk aliran 

kepercayaan di Cina yang masih memercayai Dewa-Dewa. Nilai-nilai agama tercermin 

dalam setiap perkataan dan perbuatannya yang penuh dengan sopan santun. Dalam 

kehidupannya, Sampek dapat dikatakan sebagai orang yang penuh syukur kepada Tuhan 

meskipun kehidupannya sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 Sukiu : Maaf, majikan saya agak pemalu. Dia suka kikuk kalau ketemu 
kenalan baru. Betul, kami mau ke gedung Sekolah Putra Bangsa. (SE : 60)  

 

Engtay  : “...  tak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda mata selain tusuk 
konde ini. Anggaplah ini sama dengan aku. Kita tidak berjodoh kali ini, tetapi 
berdoalah agar pada penjelmaan lain kita akan ditakdirka para Dewa menjadi 
pasangan kekasih yang saling mencinta.” (SE : 206) 

 

Selain itu, Sampek merupakan pemuda yang tidak terlalu pintar, bahkan ia 

kalah dengan Engtay yang cerdik. Dalam naskah Sampek dan Engtay ini disebutkan 

selam satu tahun Sampek tidak pernah tahu siapa Engtay sebenarnya, padahal selama 

itu mereka satu kamar dan satu ranjang. Kemudian disebutkan pula bahwa Sampek 

salah memperhitungkan tanggal kapan dia akan bertemu dan melamar Engtay. Oleh 
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karena kebodohannya, Sampek terlambat mendapatkan Engtay dan gagallah semua 

impian mereka. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.  

Engtay  : “ .... Hari ini adalah hari ke sepuluh. Seharusnya Sampek datang 
untuk melamarku, seperti yang sudah dijanjikan. Tetapi mengapa belum datang 
juga, ya?  Apa dia tak sanggup menghitung jumlah 8+2, 7+3, 6+4? Mudah sekali, 
masing-masing nerjmlah 10.  (ketakutan) atau Sampek menghitung jumlah ketiga-
tiganya? Dan menjadi 30? Oh, Sampek... Sampek..... kalau begitu nasib kita 
ditentukan oleh kebodohanmu. Oh, Sampek.....” (SE: 168)   

           Sampek : Engtay, Engtay, aku memang bodoh, akan tetetapi apa harus 
seberat ini penderitaan yang harus kutanggung akibat kebodohanku itu? Aku tidak 
sanggup, tidak sanggup....” (SE : 228) 

 

Sampek juga digambarkan sebagai pemuda yang mudah patah hati. Ketika dia 

ditinggal  dengan Engtay, maka lama-kelamaan di sakit, seluruh badannya menjadi lemas 

dan tidak bersemangat. Hidupnya hanya untuk mencintai Engtay, tidak ada seorangpun 

yang dapat menggantikan posisi Engtay di hatinya. Sampek juga mudah putus asa, sia 

memilih mati daripada berjuang mendapatkan kembali cinta Engtay. Sifat Sampek ini 

dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Siang malam berbantal air mata. Sampek Cuma ingat Engtay tercinta. 
Patah tulang bisa disambung. Patah cinta sakit sampai ke jantung. Berpuluh gadis 
dibawa datang. Hati Sampek tetap tak goyang. Hanya Engtay pujaannya seorang. 
Gadis lain tak bisa dibandingkan.  

 

  Nyonya Nio : (menangis) “Aduh Sampek, anakku, jangan begini, nak. 
Jangan habis hanya lantaran cinta. Sampek, untuk apa mengingat-ingat gadis yang 
telah bertunangan?” (SE : 237) 

 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 
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Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

 

Sampek : “Sejak kau pergi, dunia gelap rasanya, setiap hari aku hanya 
menghitung-hitung kapan kita bisa bertemu lagi. Nasi yang kutelan rasa sekam, 
dan air minum serasa duri. Tidak satupun pelajaran dari guru yang masuk ke 
dalam kepalaku yang sudah penuh dengan kamu, kamu, kamu. Hidup sudah tak 
ada gunanya lagi tanpa kehadiranmu. Apakah kau juga merasa seperti yang aku 
rasa, Engtay?” 

 

Engtay : “Ah, Engtay, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping.” 

Sampek : “Lelaki yang jatuh cinta bisa memakai kata-kata berbunga. Aku 
tidak. Apa saja yang kukatakan memang begitu kenyataannya.” (SE: 201-202) 

 

c) Ciri sosial 

Ciri sosial menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. Ciri ini meliputi status sosial, 

pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, pendidikan, pandangan hidup, agama, suku, 

bangsa, dan sebagainya 

Tokoh Sampek adalah pemuda yang berasal dari Pandeglang. Dia merupakan 

anak tunggal dari keluarga Nio. Karena itulah Sampek Sampek adalah seorang pemuda 

dari golongan rakyat biasa, kaum menengah. Hal tersebut ditunjukkan dengan biaya 

sekolahnya yang merupakan hasil dari beasiswa. Dengan kesederhanaannya inilah maka 

Sampek sulit mendapatkan Engtay yang telah ditunangkan dengan Macun, seorang 

pemuda yang jauh lebih kaya dar Sampek. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 
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  Sampek : “ Yah, kamu memang orang kaya, tentu sudah ditunangkan 
oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tidak ada yang mau dinikahi 
mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari 
pangkat dan kekayaan dulu. Baru calon isteri mau mendekatiku seperti laron 
mendekati cahaya lampu.” (SE : 112)  

 

  Sampek : “Aku memang bukan orang kaya. Seberapa besar apapun juga 
dendanya, kalau memang sudah menjadi perjanjian, aku menurut saja. Bilang apa 
dendanya!” (SE : 79) 

    

Layaknya para pemuda yang masih membutuhkan banyak arahan dari orang 

lain pada masa itu, Sampek juga mempunyai seorang pelayan pribadi. Pelayan inilah 

yang menjadi juru bicara Sampek di saat Sampek tidak mau berbicara kepada orang lain, 

pelayan tersebut bernama Sukiu. Sukiu adalah tempat berbagi cerita, berbagi keluh 

kesah, dan semua yang dirasakan Sampek. Dalam naskah drama ini Sukiu juga menjadi 

orang kepercayaan Sampek di saat Sampek mmbuthkan Engtay. Sukiulah yang 

megirimkan pesan dan surat kepada Engtay. Sukiu juga adalah orang yang pertama 

diberi tahu oleh Sampek bahwa sesungguhnya Engtay adalah seorang Nona, seorang 

gadis, bukan laki-laki yang selama ini orang-orang ketahui di Sekolah Putra Bangsa. 

Pelayan tersebutlah yang membantu Sampek dalam menyiapkan segala keperluannya. Ia 

akan menemani Sampek ke mana saja dan dia juga akan melakukan segala perintah 

Sampek, termasuk menemani ke rumah Engtay untuk melamar Engtay.  Kesetiaan 

pelayan tersebut juga sudah tidak dapat diragukan lagi sehingga Sampek berani 

mempercayakan rahasia kepadanya. Semua pernyataan tersebut dapat dilihat dari 

kutipan berikut. 

 Sukiu : “Maaf, majikan saya agak pemalu. Dia suka kikuk kalau ketemu 
kenalan baru. Betul, kami mau ke gedung Sekolah Putra Bangsa. (SE : 60) 
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Sukiu : “Kenapa tidak? Majikan saya pasti setuju. Ke mana saja kita pergi, 
jangan musuh yang dicari, tetapi sahabat dan saudara. Itu niat yang mulia. 
bukan begitu juragan?” 

Sampek : Setuju.” (SE : 64) 

 

Sampek : “ Inikah rumahnya?” 

Sukiu : “Persis seperti yang tadi diberi tahu kusir kereta.” 

Sukiu : “Tok! Tok! Tok! Sampurasun, spada! Ada siapa di dalam sana?”  

Sampek : “Sepi sekali. Apa semua orang pada pergi?  Ketuklah lagi! 

Sukiu : “Tok! Tok! Tok! Sampurasun, spada! Ada siapa di dalam sana?”  

Suhiang : “Ya, ya! Ada. Ada apa? Siapa tuan-tuan?” 

Sampek : “Apa betul ini rumah Tuan Engtay?” (SE : 185-186) 

 

Sampek : (sambil menangis) “tak tahu kapan bisa bertemu lagi, hidupku 
sekarang seperti kabut. Mengigil dan tanpa kendali. Tidak tahu kapan bisa 
bertemu lagi. Segalanya tak pernah ada yang pasti.” (SE : 161)  

Sukui : “Jadi juragan Engtay itu Nona?”  

Sampek : “Ya.” 

Sukiu : “Dan Tuan baru tahu tadi pagi? 

Sukiu : “Betul-betul Tuan belum sempat... begitu?... 

Sampek : (lemas) “Ya, Sukiu, aku belum sempat menjamah, Engtay masih 
suci.” (SE : 162)  

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tokoh Sampek digambarkan sebagai 

sosok yang sopan, berasal dari kalangan menengah, mudah patah hati, dan sedikit 
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bodoh, akan tetetapi sangat setia kepada kekasihnya, rela mati untuk orang yang dia 

cintai.  

d. Setting atau Latar 

  Latar atau landas tumpu cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Lingkungan peristiwa tersebut bisa berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik berupa tempat, bangunan-bangunan, keadaan lingkungan, dan 

sebagainya 

   1) Latar tempat 

   Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. 

a) Betawi 

Di Betawi inilah Sampek dan Engtay pertama kali bertemu. Engtay yang 

kebingungan mencari sekolah, bertemu dengan Sampek di jalan. Akan tetetapi Sampek 

sendiri juga tidak tahu kota Betawi. Mereka sama-sama kebingungan, dengan demikian, 

mulailah keduanya berkenalan, Sampek yang pemalu, dikenalkan Sukiu kepada Engtay. 

Engtay langsung meminta Sampek untuk menjadi saudara angkatnya.  

 Sukiu : “Maaf, majikan saya agak pemalu. Dia suka kikuk kalau ketemu 
kenalan baru. Betul, kami mau ke gedung Sekolah Putra Bangsa. (SE : 60) 

 

 Engtay : “Saudara, boleh mulai sekarang saudara kupanggil Kakak? 
Kita kan bakal menjadi teman sekelas. Makin bebas kita bergaul, makin bisa kita 
saling tolong menolong. Saya malah punya niat menjadikan kakak saudara 
angkat saya. Kelihatannya saya lebih muda dari kakak. Itu kalau saudara setuju.” 
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Sukiu : “Kenapa tidak? Majikan saya pasti setuju. Ke mana saja kita pergi, 
jangan musuh yang dicari, tetapi sahabat dan saudara. Itu niat yang mulia. 
bukan begitu juragan?” 

Sampek : “Setuju.” (SE : 64) 

 

 

 b) Sekolah Putra Bangsa   

Di sinilah tempat dua sejoli Sampek dan Engtay menimba ilmu sekaligus 

menginap sekamar. Mesikipun pada awalnya Sampek tidak tahu bahwa Engtay adalah 

seorang wanita, namun pada akhirnya di tempat inilah mereka berjanji menjalin kasih 

sehidup semati. Di tempat inilah Sampek dan Engtay saling menyerahkan hati dan 

merelakan semua yang dimiliki demi sang kekasih. 

Engtay : “ Mau apa di kamar? Di sini aku rasa lebih bebas....” 

Sampek : “Maukah? Kau kuundang untuk omong-omong. Tetapi pakaian 
luarmu itu, pakailah lagi. Aku tidak ingin orang lain tahu.” 

Engtay : Baiklah... (menurut)  

Sampek : “Engtay....” 

Engtay : “Sampek....” 

Sampek : “Aku mencintaimu. 

Engtay : (jadi malu-malu kucing) “aku juga...” (SE : 148) 

 

 

c) Kebun Bunga Rumah Ciok  
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Tempat Engtay melepaskan segala kepenatan hidup. Di sinilah tempat ia dapat 

mengungkapkan segala duka, kegelisahan, kebimbangan, kebahagian, dan permasalahan 

hidup dengan bebas tanpa gangguan. Tempat ini merupakan tempat Engtay 

membicarakan masalahnya kepada Suhiang.  Tempat Engtay mengatur siasat untuk 

memperdayai kedua orang tuanya. 

 Engtay : “Habis sudah dayaku, Suhiang, rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa lagi diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

 Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon 
suami. Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya 
dunia ini.” (SE : 23)  

Suhiang : eh, tunggu dulu, apa Nona lupa, ayah Nona perna sesumbar begini 
’aku akan kasih izin kamu sekoalah di Betawi,kalau kamu berhasil menipuku’ ha, 
tuh, tidak mau dicoba? Namanya juga usaha.” 

Engtay : “Dicoba bagaimana? 

Suhiang : “Ya, menipu ayah Nona, begitu.  

Engtay : “.......... kamu betul Suhiang. Kenapa akal ini tidak pernah 
kupikirkan, ya? Betul, mana baju lelaki itu?” (SE : 23-25) 

 

 

d) Ruang Depan Rumah Keluarga Ciok   

Di ruangan inilah Engtay melancarakan aksinya menipu ayah dan ibunya 

dengan menggunkan baju lelaki. Saat orang tua Engtay keluar, mereka tidak tahu 

bahwa penagih hutang tersebut adalah Engtay. Karena dipaksa melunasi hutang 

oleh penagih hutang tersebut, maka nyonya Ciok kaget dan akhirnya pingsan.  

Ruang depan rumah keluarga ciok di Serang, pagi. 
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(Engtay sudah berpakaian lelaki, berjenggot, mengetuk pintu)  

(SE : 29)   

 

e) Ruang Tengah Rumah Keluarga Ciok   

Di ruangan inilah Suhiang dan Jinsim membicarakan Engtay yang sangat 

terobsesi ingin menimba ilmu di sekolah. Di tempat ini pulalah Engtay meyakinkan 

ibunya bahwa samarannya sebagai lelaki tidak akan terbongkar oleh orang lain.  

Ruang tengah rumah keluarga ciok di Serang, pagi. 

(Jinsim, Suhiang, dan Antong sedang kasak-kusuk. Dalang ikut nimbrung) 
(SE : 41)   

 

f) Kamar Tidur Sampek Engtay di Asrama 

Di sinilah tempat dua sejoli Sampek dan Engtay menginap sekamar. 

Mesikipun pada awalnya Sampek tidak tahu bahwa Engtay adalah seorang wanita, 

namun pada akhirnya di tempat inilah mereka berjanji menjalin kasih sehidupp 

semati. Di tempat inilah Sampek dan Engtay saling menyerahkan hati dan 

merelakan semua yang dimiliki demi sang kekasih. 

Kamar Tidur Sampek Engtay di Asrama. Malam. Betawi.  

(Dua sejoli tengah membaca peraturan yang ditempel di dinding-dinding. 
Sukiu membawa kopor-kopor dan menaruhnya di lantai) (SE : 77) 

  

  

g) Pasar Malam di Gambir. 
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Tempat ini merupakan tempat Sampek dan Engtay berjalan-jalan setelah 

beberapa bulan menimba ilmu di sekolah. Mereka sangat gembira dapat 

menyaksikan ramainya pasar malam. Di tempat ini juga mereka nenonton berbagai 

macam pertunjukkan yang sangat meriah.  

Pasar Malam di Gambir, Betawi. Malam 

( Murid-murid sekolah Putra Bangsa menonton tonil pasar, berbaur dengan 
para penonton lainnya, Sampek dan Engtay juga ada) (SE : 105)  

  

h) Kelas Sekolah Putra Bangsa  

Di sinilah Sampek, Engtay dan murid-murid lain menimba ilmu dan 

berguru tentang berbagai macam pelajaran kepada guru.  

Kelas Sekolah Putra Bangsa, di Betawi, pagi.  

(Guru tengah mengajari muridnya) (SE : 133)   

  

i) Taman Bunga di Tengah Kota 

Di tempat inilah Sampek dan Engtay hanya berdua saja saling bercerita. 

Di tempat ini juga pertama kali Engtay mengatakan yang sejujurnya kepada 

Sampek bahwa dia adalah seorang perempuan. Pada saat Sampek tak percaya 

kalau Engtay adalah perempuan, Engtay nekat membuka pakaiannya dan ingin 

menunjukkan siapa sebenarnya dirinya.  

Taman Bunga di Tengah Kota  

(Di kebun bunga itu ada kolam penuh teratai dan belibis-belibis yang jinak 
sedang berenang-renang) (SE : 141) 
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Engtay : “Sampek, aku bukan banci, aku perempuan. Lihat! (mencopot 
pakaiannya, dan kini hanya memakai pakaian perempuan) aku ini perempuan. 
Asli. Tulen.  (SE : 145-146) 

 

j) Balkon Rumah Engtay 

Di balkon inilah Engtay meratetapi kepergian Sampek, menanti kekasihnya 

yang tak kunjung datang dengan perasaan yang sangat gundah dan resah.  

   Balkon Rumah Engtay, senja 

(Engtay menanti dengan resah) ( SE : 167) 

 

k) Rumah Engtay 

  Di rumah inilah semua permasalahan diperbincangkan, mulai dari Engtay yang 

akan ke Betawi, keluarga Macun datang untuk melamar Engtay, Sampek yang 

bertandang untuk melamar Engtay juga, hingga Engtay akan dinikahkan dengan 

Macun. 

   l) Kamar Tidur Engtay 

  Di kamar inilah ibu Engtay, nyonya Ciok Memberi nasihat kepada Engtay agar 

menuruti kemauan orang tuanya yang selama memberikan segalanya untuk Engtay. 

Kamar Tidur Engtay, di Serang, Pagi.  (Engtay menangis di ranjang, nyonya 
Ciok membujuk. (SE : 213) 

 

  m) Jalanan di Pandeglang 
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  Di jalanan inilah rombongan arak-arakan pengantin Engtay dan Macun lewat. 

Seketika itu hati Sampek bagai disayat sembilu karena ditinggalkan sang kekasih.  

Jalanan di Pandeglang 

(Sedang ada arak-arakan nynyi tari Yapong dan pesta Lampion) 

 

  n) Kamar Tidur Sampek 

  Di kamar inilah ibu Sampek, nyonya Nio Memberi nasihat kepada Sampek  

agar menuruti kemauan orang tuanya yang selama memberikan segalanya untuk 

Sampek. Menasihati agar Sampek cepat melupakan Engtay karena Engtay sudar ada 

yang melamar. Di kamar ini pula Sampek terbaring lemah tak berdaya mengingat 

Engtay yang meninggalkannya.  

Kamar Tidur Sampek, di Rumahnya, Malam.  

(Sampek ssakit payah. Dia meracau terus) (SE : 227) 

 

  o) Jalanan  Besar Luar Kota Pandeglang, dekat rumah Sampek 

  Di jalan inilah rombomgan pengantin Engtay dan Macun melewati pekuburan 

Sampek.  

Jalanan  Besar Luar Kota Pandeglang, dekat rumah Sampek, siang. 

( musik gembira terdengar meriah, sebuah iringan pengantin lewat. Itulah 
iring-iringan tandu Macun yang tengah memboyong Engtay, Macun 
berpakaian mempelai pria berjalan gagah di dalam rombongan. Kapten 
Liong berjalan dengan bangga di samping putranya. (SE : 259)  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxix

  p) Pekuburan Sampek, di Luar Kota Pandeglang 

  Di sinilah kisah tragis itu berakhir. Engtay nekat terjun ke dalam liang kubur 

Sampek. Semua merasa kehilangan. Kedua sejoli itu berubah menjadi sapasang 

kupu-kupu yang terbang ke langit.  

Pekuburan Sampek, di Luar Kota Pandeglang, siang. 

Engtay : “Kau taruh tusuk kondeku di sini. Aku tahu apa yang kau 
harapkan dariku. Sampek, kuambil tusuk konde ini. Akan kuketuk-ketuk di 
kuburanmu. Kalau kita memang jodoh, kuburan ini pasti akan terbuka. Lalu aku 
akan masuk da menjadi satu dengan jasadmu untuk selama-lamanya. Tetapi 
kalau memang tidak berjodoh, tentu aku akan terus dibawa Macun ke 
Rangkasbitung dan jadi isterinya seumur hidup. Sampek, kau mati lantaran aku. 
Buktikan bahwa kematianmu tidak sia-sia. Aku ketukkan tusuk kode ini tiga 
kali. Terbukalah... terbukalah kuburmu ini!” (SE : 268) 

 

 Koor : “ sepasang kupu-kupu terbang ke langit sayapnya gemerlap 
memantulkan cahaya.” ( memang betul demikian kejadiannya. Dari dalam 
kuburang terbang sepasang kupu-kupu . keduanya mengepakkan sayap 
terbang ke langit) (SE : 274)  

 

 

2) Latar waktu 

Latar waktu biasanya berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu dalam fiksi bisa menjadi dominan dan 

fungsional jika digarap secara teliti. 

Latar waktu dalam kisah Sampek-Engtay tercantum cukup jelas karena 

sudah disebutkan dai dalam naskah itu sendiri.  Terdapat beberapa keterangan yang 
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dapat dijadikan petunjuk mengenai waktu terjadinya peristiwa memilukan ini. Latar 

waktu tersebut berupa hari, siang, malam, senja, pagi, dan lain sebagainya. 

a) Malam hari  

Kamar Tidur Sampek Engtay di Asrama. Malam. Betawi.  

(Dua sejoli tengah membaca peraturan yang ditempel di dinding-dinding. 
Sukiu membawa kopor-kopor dan menaruhnya di lantai) (SE : 77)  

  

Pasar Malam di Gambir, Betawi. Malam 

( Murid-murid sekolah Putra Bangsa menonton tonil pasar, berbaur dengan 
para penonton lainnya, Sampek dan Engtay juga ada) (SE : 105) 

 

  Kamar Tidur Sampek, di Rumahnya, Malam.  

(Sampek ssakit payah. Dia meracau terus) (SE : 227) 

 

 Jalanan di Pandeglang, Malam  

(Sedang ada arak-arakan nyanyi tari Yapong dan pesta Lampion) ( SE : 223) 

 

b) Siang hari 

Taman Bunga di Tengah Kota, siang  

(Di kebun bunga itu ada kolam penuh teratai dan belibis-belibis yang jinak 
sedang berenang-renang) (SE : 141) 

   Jalanan  Besar Luar Kota Pandeglang, dekat rumah Sampek, siang. 

( musik gembira terdengar meriah, sebuah iringan pengantin lewat. Itulah iring-
iringan tandu Macun yang tengah memboyong Engtay, Macun berpakaian 
mempelai pria berjalan gagah di dalam rombongan. Kapten Liong berjalan dengan 
bangga di samping putranya. (SE : 259)  
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Pekuburan Sampek, di Luar Kota Pandeglang, siang. (SE : 263) 

 

c) Senja  

Balkon Rumah Engtay, senja. 

(Engtay menanti dengan resah) ( SE : 167) 

 

d) Pagi hari 

Ruang tengah rumah keluarga ciok di Serang, pagi. 

(Jinsim, Suhiang, dan Antong sedang kasak-kusuk. Dalang ikut nimbrung) (SE : 
41)   

Ruang depan rumah keluarga ciok di Serang, pagi. 

(Engtay sudah berpakaian lelaki, berjenggot, mengetuk pintu) 

 (SE : 29)   

 Kelas Sekolah Putra Bangsa, di Betawi, pagi.  

(Guru tengah mengajari muridnya) (SE : 133)   

Kamar Tidur Engtay, di Serang, Pagi.  (Engtay menangis di ranjang, nyonya 
Ciok membujuk. (SE : 213) 

 

3)  Latar sosial 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta hal lain yang 

tergolong latar spiritual. 
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Keadaan sosial yang tergambar dalam naskah drama Sampek-Engtay 

merupakan cerminan dari kehidupan bangsawan masyarakat Cina yang masih percaya 

akan tahayul dan mereka masih menggunakan aliran kepercayaan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada teks yang menyebutkan bahwa Engtay bersebahyang di kuburan 

Macun. Selain itu di dalam naskah ini disebutkan beberapa kelas masyarakat. Yaitu 

bangsawan kaya raya, seperti keluarga Macun. Adapula kelas masyarakat biasa seperti 

halnya keluarga Sampek. Lain halnya dengan keluarga Engtay yang tegolong kelas 

menengah ke atas. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Engtay menggajak jalan-jalan 

Sampek yang tidak punya banyak uang, kemudian betapa royalnya keluarga Macun 

dalam mengadakan pesta pernikahan untuk Engtay dan Macun. Hal ini sesuai dengan 

kutipan di bawah ini.  

Kapten Liong : “Engtay mau apa? 

Macun : “Bersembahyang di makam teman.” (SE : 265)  

 

Engtay  : “...  tak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda mata selain 
tusuk konde ini. Anggaplah ini sama dengan aku. Kita tidak berjodoh kali ini, 
tetapi berdoalah agar pada penjelmaan lain kita akan ditakdirka para Dewa 
menjadi pasangan kekasih yang saling mencinta.” 

 

 

Sampek : “ Yah, kamu memang orang kaya, tentu sudah ditunangkan 
oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tidak ada yang mau dinikahi 
mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari 
pangkat dan kekayaan dulu. Baru calon isteri mau medekatiku seperti laron 
mendekati cahaya lampu.” (SE : 112)  

Sampek : “Aku memang bukan orang kaya. Seberapa besar apapun juga 
dendanya, kalau memang sudah menjadi perjanjian, aku menurut saja. Bilang apa 
dendanya!” (SE : 79) 
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Kapten Liong : “Jangan terlalu repot. Pesta akan dipusatkan di 
Rangkasbitung. Aku sudah pesan ondel-ondel dan rombongan ahli akrobat dari 
Surabaya. Ada juga tukang sulap India dan kelompok Cokek Krawang. Malah 
paman Macun sudah ikrar mau mengundang grup Opera Bangsawan dari Penang. 
Pesta pernikahan anak-anak kita akan menjadi pesta paling hebat di 
Rangkasbitung dan tidak akan tertandingi sampai 100 tahu kemudian. Aku sangat 
bangga punya menantu Engtay. 

Engtay : (menangis, lari ke dalam) (SE : 181) 

 

e. Sudut Pandang  

Sudut pandang (point of view) merupakan cara pengarang dalam 

mengungkapkan cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi tiga, yaitu sudut 

pandang orang pertama, orang ketiga, dan campuran. Adapun yang banyak digunakan 

adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga, namun tidak menutup kemungkinan 

digunakannya sudut pandang campuran.  

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kisah ini adalah sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

Sudut pandang persona ketiga pengarang turut hidup dalm pribadi para 

tokohnya,dapat dirasakan bahwa N. Riantiarno banyak menggunakan pesan kepada para 

pembaca melalui tokoh yang ditampilkan.   
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 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah sudut pandang orang 

ketiga. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” mahatahu. 

 

 

 

2. Unsur-Unsur Intrinsik Naskah Drama Romeo-Juliet 

a. Tema 

Tema adalah gagasan sentral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Secara garis besar, tema kisah Romeo-Juliet yaitu cinta sejati tidak akan 

mampu dihalangi oleh apapun termasuk perseteruan kedua keluarga. Cinta sejati akan 

selalu abadi sampai maut memisahkan jiwa dan raga. Cinta adalah anugerah yang 

diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menolaknya. 

Cinta itu bisa datang di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun caranya. Ia tidak 

mengenal kaya-miskin, cantik-jelek, tinggi-rendah, musuh-kawan, dan lain-lain.  

Hal inilah yang terjadi pada Romeo dan Juliet. Berawal dari pandangan mata 

yang menghujam kuat ke dalam jiwa, benih-benih cinta tumbuh, turun menembus hati 

dan perasaan. Panah sang Cupid pun melesat tajam hingga menembus dada sang 

pecinta. Selanjutnya, setelah mereka sadar situasi yang menyelimuti hubungan cinta 

mereka, kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpercayaan pun datang menghampiri. 

Kehidupan cinta Romeo dan Juliet terkungkung dalam perseteruan sengit dua keluarga. 
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Keyakinan dan kesucian cintalah yang membuat Romeo dan Juliet tetap bertahan. 

Pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Julia : “Hanya namamu yang menjadi musuhku, tetapi engkau adalah dirimu 
sendiri, bukan Montague. Apakah Montague? Bukan tangan, bukan kaki, lengan, 
muka, atau apa saja dari tubuh orang. Jadilah nama yang lain! Apakah nama, yang 
dinamakan mawar itu juga sama harumnya, andaikan lain namanya. Romeopun, 
andaikata bukan Romeo namanya, tetap bernilai sendiri, sempurna dan tersayang. 
Romeo, tinggalkan namamu. Untuk pengganti nama yang lain, bukan dirimu, 
ambillah diriku seluruhnya.” (RJ: 48)  

 

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 
dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 
melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  

 

Selain tema di atas, kisah ini juga mengandung subtema yang masih berkaitan 

dengan tema di atas, yaitu keburukan hanya akan menghasilkan keburukan pula, lebih 

tepatnya permusuhan hanya akan menghasilkan keburukan dan kerugian, baik nyawa 

maupun materi. Dalam kisah ini perseteruan abadi antara keluarga Capulet dan 

Montague menyebabkan terbunuhnya keturunan keluarga tersebut, yaitu Romeo dan 

Juliet. Keegoisan dan dendam kedua keluarga telah menyeret dua anak manusia yang 

tak bersalah ke dalam jurang kematian. Dalam kisah ini Romeo dan Juliet merupakan 

tumbal bagi perdamaian kedua keluarga. Selain kematian kedua orang tersebut, 

permusuhan tersebut juga telah menewaskan Paris, Mercutio, dan Tybalt, keponakan 

Tuan Capulet. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 
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Pangeran : “Hari ini membawa perdamaian yang pedih! Surya tak tampak 
karena berkabung. Pulanglah, kita bicarakan nanti peristiwa duka in. Akan tiba 
hukuman bersama pengampunan. Karena tak ada kisah yang lebih pilu dari 
riwayat Julia dan Romeo ini.” (RJ: 149)    

 

Perseteruan kedua keluarga tidak hanya menyebabkan kematian Romeo dan 

Juliet, tetetapi juga kematian Tybalt dan Mercutio. Tybalt adalah sepupu Juliet dan 

merupakan pemimpin pemuda keluarga Capulet. Ia terbunuh oleh Romeo ketika terjadi 

perkelahian di gerbang kota. Sementara itu, Mercutio adalah orang terbijak Verona yang 

terbunuh oleh Tybalt dalam insiden gerbang kota. Ia bukanlah anggota salah satu 

keluarga, akan tetetapi ia adalah teman Romeo.  Ia terbunuh karena terjebak dalam 

perkelahian tersebut. Berikut kutipan mengenai kematian keduanya. 

Benvolio : “ O Romeo, Romeo, kawan kita telah mati! Sudah melayang 
jiwanya yang perwira yang terlampau segera meninggalkan bumi.”(RJ: 81) 

Benvolio : “Enyahlah Romeo, lekas dari sini! Rakyat bangkit dan Tybalt 
gugur... ” (RJ: 81) 

   

Dalam kisah ini juga tergambar subtema bahwa ketidakjujuran atau 

kebohongan pada akhirnya hanya akan menggiring seseorang pada akhir yang 

mengerikan. Kebohongan yang dilakukan oleh seseorang sekecil apapun itu 

menghendaki orang tersebut selalu melakukan kebohongan. Hal ini dilakukan karena 

kebohongan pertama harus ditutupi oleh kebohongan kedua, dan seterusnya. Ini 

berlaku jika si pembohong ingin rahasianya tetap aman. Bisa dikatakan bahwa sekali 

berbohong tetap berbohong, dan biasanya skala kebohongan itu semakin meningkat.  
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Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan cinta Romeo dan Juliet. Kebohongan-

kebohongan yang dilakukan oleh Romeo dan Juliet membuat mereka harus mati 

mengenaskan. Kebohongan pertama, yaitu kebohongan mengenai kenyataan bahwa 

Romeo dan Juliet telah resmi menikah secara agama. Romeo dan Juliet 

menyembunyikan pernikahan tersebut karena yakin bahwa keluarga akan menentang 

pernikahan tersebut.  

Lorenzo :  “....Mendiang Romeo adalah suami Julia, almarhum Julia itu 
adalah istri Romeo. Akulah yang mengawinkan mereka dengan rahasia, hari itu 
hari ajal Tybalt, dan tewasnya membuang pengantin baru dari kota ini. Dialah, dan 
bukan Tybalt yang dirindukan Julia. Tuan tunangkan dia dengan Paris, dan 
memaksanya kawin, agar lepas dari kepungan sedihnya. Maka datanglah dia 
padaku dengan cemas, meminta pertolonganku untuk luput dari perkawinan 
kedua itu.”(RJ: 146)  

 

Kebohongan pertama ini ternyata mengharuskan timbulnya kebohongan 

kedua, yaitu kematian Juliet. Pernikahan Juliet dengan pria pilihan sang ayah, Paris, 

gagal dilaksanakan karena Juliet ditemukan meninggal dunia. Padahal, Juliet hanya 

meminum ramuan mati suri yang diberikan oleh Rahib Lorenzo. Efek dari minuman 

inilah yang membuat Juliet terkesan meninggal dunia. Akhirnya, semua kebohongan ini 

harus dibayar dengan matinya Romeo dan Juliet secara mengenaskan. Romeo mati 

karena meminum racun ganas, sedangkan Juliet mati dengan cara menghujam belati ke 

dadanya. Kenyataan ini seperti yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. 

Lorenzo :  “ Berguru pada ilmu, kuberi ia obat tidur yang khasiatnya 
memenuhi harapanku, yaitu mengubah wujud kematian pada tubuhnya. 

Sementara itu kukirim surat untuk Romeo, agar ia datang ke mari di malam sial ini 
dan memindahkan dia dari kubur daruratnya, sebab malam ini adalah habisnya 
khasiat racun.”(RJ: 147) 
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 Berdasarkan analisis di atas, tema utama naskah drama Romeo-Juliet adalah 

cinta. Dalam naskah drama ini tergambar cinta antara Romeo dan Juliet yang terhalang 

oleh permusuhan kedua keluarga. Permusuhan tersebut hanya dapat ditebus dengan 

nyawa mereka dan perdamaian terwujud kembali. 

b. Alur atau Plot 

Plot yang digunakan pengarang dalam naskah drama ini merupakan plot maju 

atau progresif. Plot ini dimulai dari perkenalan, pemunculan masalah, penanjakan 

konflik, klimaks, penurunan konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. 

Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa yang ada berdasarkan hubungan sebab-akibat 

(kausalitas).  Plot utama dalam naskah drama ini adalah plot milik Romeo, sedangkan 

plot tambahan adalah plot milik Juliet. Adapun tahap-tahapan plot utama dalam naskah 

drama ini sebagai berikut. 

1) Tahap situation (eksposisi), yaitu tahap pengenalan cerita yang berisi paparan 

awal cerita. Kisah cinta ini diawali dengan pengenalan kehidupan di Verona. 

Dijelaskan mengenai keadaan Verona pada saat terjadinya cerita. Pada saat 

terjadinya cerita, di Verona terdapat dua keluarga bangsawan yang sedang 

terlibat dalam permusuhan. 

Pada dua bangsawan yang sama megah di kota Verona yang indah, tempat 
cerita ini, meletuslah kembali permusuhan yang sedekala, hingga warga ssama 
warga saling membunuh dan mati. Dari kaum yang bermusuhan di kedua fihaknya, 
lahirlah dua sejoli....... (RJ: 7)  
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Paparan mengenai keadan Verona dilanjutkan dengan pengenalan tokoh 

utama, yaitu Romeo. Romeo terlahir sebagai anak dari salah satu bangsawan yang 

bertikai, yaitu keluarga Montague. Cerita mengalir dari kehidupan muda Romeo 

sebelum bertemu dengan Juliet. Sebelumnya, Romeo pernah jatuh cinta dengan seorang 

gadis bernama Rosalinda. Ia adalah gadis cantik dan juga berasal dari kalangan 

terhormat. 

Cinta pertama Romeo ternyata bertepuk sebelah tangan. Rosalinda menolak 

cinta tulus Romeo. Meskipun begitu, Romeo tidak berputus asa, keinginan untuk 

memiliki Rosalinda semakin bertambah kuat. Segala daya dan upaya ditempuh Romeo 

untuk mendapatkan perhatian dan hati Rosalinda. Berbulan-bulan Romeo rela 

menunggu hasil kerja kerasnya, tetetapi cinta bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan. 

Rosalinda tetap acuh pada perhatian dan penderitaan Romeo. Pernyataan ini dapat 

dilihat dari kutipan berikut. 

Benvolio : “Dengar nasehatku, lupakan pikiranmu padanya” 

Romeo  : “ tunjukkan bagaimana melupakan pikiran.” (RJ: 20) 

Lorenzo  : “Demi sang Fransiskus!............ Betapa banyak air mata  
   membasuh pipimu oleh Rosalinda?........”(RJ : 58) 

 

2) Tahap generating circumstante (inciting moment), yaitu tahap mulai munculnya 

masalah. Masalah-masalah mulai ditampilkan pengarang untuk kemudian 

dikembangkan dan ditingkatkan kadarnya. Tahap ini dimulai dengan pertemuan 

Romeo dan Juliet di pesta perjamuan makam di rumah Juliet. Kepedihan hati dan 

kerinduan akan cinta sejati menyebabkan Romeo mendatangi acara-acara pesta, 
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termasuk perjamuan makan di rumah Juliet. Saat Romeo sedang mencari-cari gadis 

impiannya, matanya membentur sesosok gadis cantik sempurna. Ia pun merasa 

menemukan gadis impian yang telah lama dicarinya. Hal ini sesuai dengan kutipan di 

bawah ini. 

Romeo : “Siapakah perawan yang menghias tangan satria itu? O, dia lebih 
berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket pada pipi malam, ibarat permata 
di telinga orang hitam, terlampau indah untuk hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai 
merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu dia di antara perempuan, sesudah 
tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya kuterima bahagia! Pernahkah aku 
bercinta? Mataku menyangkal itu sebab yang seindah ini tak mungkin kulihat 

dulu!” (RJ : 38) 

 

 

Keduanya pun saling jatuh cinta dan panah Cupid menembus relung hati terdalam 

sehingga meluluh-lantakan jiwa dan pikiran. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka 

jatuh cinta pada orang yang salah. Romeo Montague jatuh cinta pada musuh 

bebuyutannya, Juliet Capulet. Cinta keduanya tumbuh dalam pertikaian keluarga yang 

tidak terelakan. Berbagai pikiran menghantui diri Romeo, di satu sisi dia bahagia karena 

merasa telah menemukan cinta sejati, namun di sisi lain mendung menyelimuti hati 

karena orang yang dicintai adalah musuh keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

berikut. 

Alkisah menyebut, cinta lama telah mati, dan kisah tunas asmara 
berkembang jadi ahli warisnya. Kasih ingin bermilikkan juwita penambat hati, 
pada Julia, susutlah bunga sari juwita. Romeo dan Julia saling mencinta, kedua 
merpati berkecimpung di laut asmara. Yang dianggap musuh itu saling mengasihi, 
dan sorga terlarang Julia mencecap buahnya, tetapi karen dimusuhi, tak 
sempatlah teruna menyatakan kasih sayangnya abadi. Si anak darapun tidak 
terkabul hasratnya untuk bertemu kekasih di tempat tersembunyi.  .(RJ: 44) 
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Besarnya cinta dan keteguhan hati menuntun Romeo dan Juliet tetap bersama. 

Mereka telah saling berjanji untuk mempertahankan cinta dan akan tetap bersama 

sampai maut memisahkan. Mereka berharap bahwa cinta mereka akan mampu 

membukakan mata dan mendamaikan kedua keluarga. Adanya keinginan untuk 

mewujudkan perdamaian antara kedua keluarga tersebut menyebabkan Romeo dan 

Juliet memutuskan untuk melakukan pernikahan rahasia. Mereka sadar bahwa kedua 

keluarga tidak akan menyetujui hubungan tersebut, bahkan mungkin akan menghukum 

mereka. Atas inisiatif Romeo, masalah pernikahan rahasia tersebut akan dikonsultasikan 

kepada Rahib Lorenzo. Romeo pun meminta nasihat dan pendapat dari Rahib yang 

terkenal akan kebijakan dan kearifannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

berikut. 

Romeo : “Baiklah, kuterangkan bahwa kucinta puteri Capulet, perawan 
jelita. Hatiku untuknya dan hatinya untukku, begitu kami bersatu dan inginkan 
disatu padu oleh perkawinan suci. Bila bagaimana, dan di mana kami bertemu dan 
jatuh cinta, lalu tukar janji, itu kutukarkan nanti. Satu permohonanku ; kawinkan 
kami!” (RJ: 57-58)  

 

Rahib Lorenzo bimbang mengenai masalah yang dialami Romeo. Di satu sisi ia 

sangat menyetujui pilihan Romeo, namun di sisi lain khawatir akan bahaya yang 

menghadangnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Rahib Lorenzo 

menyetujui pernikahan rahasia tersebut. Hari pernikahan pun ditentukan. Rencana 

pernikahan disiapkan dengan matang dan tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Hanya 

orang-orang kepercayaan Romeo dan Juliet saja yang tahu. Mereka adalah pengasuh 

Juliet dan pembantu Romeo. Pernikahan rahasia tersebut dilakukan di gereja dan 

dipimpin oleh Rahib Lorenzo. Pernyataan ini terlihat dalam kutipan berikut. 
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Lorenzo : “Tuhan hendaknya memberkahi ikatan suci ini, agar kelak hari tak 
ada penghalang.”.... ikit aku, segera tersimpul ikatan itu. Cinta sebanyak itu tak 
kubiarkan lalu, sebelum gereja meleburnya menjadi satu.” (RJ: 73-74)  

 

 

3) Tahap rising action, yaitu tahap penanjakan konflik yang terdapat di dalam cerita. 

Masalah-masalah yang mulai muncul meningkat kekompleksannya. Tahap ini 

dimulai ketika terjadi perkelahian antara rombongan keluarga Capulet dan 

Montague. Pada awalnya Romeo tidak terlibat dalam perkelahian di gerbang kota 

tersebut. Saat Romeo sedang berjalan-jalan, ia mendengar bahwa perkelahian 

antara keluarganya dengan keluarga Capulet terjadi lagi. Romeo pun datang untuk 

melerai, namun malang ia tidak dapat membendung luapan emosi dan terpancing 

oleh perkataan Tybalt. Perkelahian tidak dapat dihindari hingga akhirnya Tybalt 

terbunuh. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 

 Romeo : “Dia sorak sorai dan hidup, sedang Mercutio mati! Lenyap kini 
kelunakan lemah lembut! Dan kupeluk keganasan pembawa maut! Tybalt, 

terimalah kembali perkataan ’penjahat’ yang kau lemparkan padaku tadi. Sukma 
Mercutio melayang dekat di atas kita dan menanti rohmu untuk mengiring dia. 
Engkau atau aku, atau kita berdua nanti menyusulnya.”         Tybalt : “Kau 
bedebah yang selalu bersama dia, kinipun pengikutnya”. 

Romeo : “Inilah putusannya!”  

Mereka berkelahi, Tybalt tewas. (RJ: 81)  

 

Terbunuhnya Tybalt membawa dampak yang panjang bagi Romeo dan Juliet. 

Kedua pecinta tersebut harus berpisah untuk beberapa lama. Romeo mendapatkan 

hukuman pengasingan dari Pangeran Escalus atas terbunuhnya Tybalt. Ia pun harus 
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meninggalkan Verona untuk sementara waktu hingga keluarga Capulet dapat 

memaafkan kesalahannya. Ia memilih kota Mantua  sebagai tempat pengasingan. 

Pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut. 

 Pangeran : “Dan untuk pelanggaran ini, saat ini juga kami buang dia dari 
sini, kamipun tak luput dari badai permusuhan kamu, sebab darah kami juga 
tertumpah di situ,  sebab itu kau terima hukuman dari tanganku, agar kau ikut 
merasakan kemalanganku. Aku akan buta tuli pada permohonan kamu, tak ada 
doa, tak ada air mata sanggup melunakkan daku, jadi jangan coba itu. Romeo 
haruslah enyah, kalau ditemukan dia akan mati, bawalah mayat itu, perhatikan 
perintahku ini. Mengampuni pembunuh adalah membunuh diri sendiri.” (RJ : 84)  

 

Konflik semakin menanjak ketika Juliet dijodohkan dengan seorang bangsawan 

kaya dan terhormat bernama Paris. Juliet menolak perjodohan tersebut dan mengancam 

akan bunuh diri jika perjodohan itu tetap dilangsungkan. Ia sangat sedih dan bimbang. 

Belum hilang kesedihan karena pengasingan Romeo, kini ia dipaksa untuk menikah 

dengan orang yang tidak dicintainya. Akan tetetapi, sekuat apapun Juliet menolak ia 

tetap tidak mampu mengalahkan keinginan orang tuanya. Akhirnya, tanpa persetujuan 

Juliet hari pernikahan pun ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Capulet : “Senen, ha! O. Tidak, Rabu terlalu terburu. Kamis saja, ya, katakan 
Kamis dia akan kawin dengan bangsawan terhormat ini, kau sedia? Dan setuju 
harinya dicepatkan? Kita rayakan antar kita saja, dengan satu-dua kawan. Sebab 
ingat, Tybalt baru saja mati, dan jika kita pestakan dengan mewah, orang sangka 
kita remehkan Tybalt, sedang kita kerabat dia, jadi kita undang saja enam-tujuh 
orang. Habis perkara-nah! Kamis bagaimana?” (RJ: 98)  

  

Ketika tidak ada lagi yang mampu memberikan nasihat, dengan mantap Juliet 

pergi menemui Rahib Lorenzo. Juliet menceritakan semua kesedihannya, termasuk 
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rencana pernikahannya dengan Paris. Ia juga mengungkapkan penolakannya terhadap 

pernikahan tersebut, namun ia tidak kuasa menolak kehendak sang ayah. Setelah 

melalui berbagai pertimbangan, akhirnya sang Rahib mendapatkan sebuah rencana yang 

mungkin dapat menyelamatkan cinta Romeo dan Juliet. Rencana tersebut memang 

cukup berbahaya, tetetapi jika berhasil kehidupan bahagia menanti Romeo dan Juliet. 

Rahib Lorenzo kemudian menjelaskan rencana itu kepada Juliet. Tidak lupa sang Rahib 

juga berpesan agar Juliet tidak lagi menampakkan kesedihan dan juga agar tidak 

menceritakan rencana rahasia tersebut kepada siapapun. Pernyataan ini sesuai dengan 

kutipan di bawah ini. 

Lorenzo : “ Tawakallah, pulanglah dengan senang, katakan kau mau kawin 
dengan Paris. Besok hari Rabu, malam Kamis kau harus sendiri di kamarmu, jangan 
bolehkan inangmu bersamamu di kamar, sesudah di ranjang, ambil botol kecil ini, 
minumlah cairan daun-daunan di dalamnya. Akan segera mengalir di seluruh 
pembuluh darah rasa kantuk ayang dingin, gerak nadi berhenti, tak jalan bagai 
semula. Tak ada suhu atau nafas alamat hidup. Merah pipi dan bibir jadi abu-abu 
pucat. Matamu terkatup, seolah cahayanya ditolak maut yang mentutup jendela 
hidup. Tiap anggota badan hilang lemasnya dan jadi kaku, tegang, dingin, seakan 
direntang maut. Dalam keadaan beku, dalam keadaan maut itu kau tinggal selama 
empat puluh dua jam, lalu bangun seperti dari tidur nyenyak. Jadi, apabila esok 
harinya bakal suamimu hendak membangnkan engkau untuk kawin, maka matilah 
sudah kau. Dan menurut adat di negeri ini dalam pakaian terbagus kau akan 
diangkut dengan tandu terbuka ke kubu ppemakaman tua yang didiami jenazah 
para anggota keluarga Capulet. Sementara itu kukabarkan ini dengan surat kepada 
Romeo, adan pada waktu engkau bangun, dia akan ke mari, berdua kami tunggu 
kebangkitanmu, dan Malam itu juga Romeo akan membawamu ke Mantua. Maka 
lepaslah kau dari pencemaran, asal keberanian di hatimu tidak tunduk oleh cemas 
dan takut yang biasa pada wanita.” (RJ: 114-115)   

 

Menyadari akan rencana besar tersebut, Juliet pun berpura-pura menerima 

pernikahannya dengan Paris. Ia bersikap lembut dan menuruti semua keinginan orang 
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tuanya. Semua ini dilakukan agar kedua orang tuanya tidak curiga terhadap rencana 

rahasianya. Ketika malam yang telah ditentukan tiba, yaitu malam pernikahannya 

dengan Paris, Juliet pun meminum ramuan yang diberikan oleh Rahib Lorenzo. Juliet lalu 

memejamkan mata, mati suri hingga Romeo dan Rahib Lorenzo datang menjemputnya. 

Pernyataan ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

Julia : Selamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertem. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuku, yang sedang mecari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

Setelah meminum ramuan tersebut, Juliet tertidur dan pada pagi harinya ia 

dinyatakan tewas di pembaringan. Seluruh keluaraga Capulet di Verona berduka, tua-

muda dan kecil-besar semua bersedih akan kematian Juliet. Para tetamu yang tadinya 

berbahagia untuk sebuah pesta mengganti nyayiannya dengan nyanyian kedukaan. 

Kematian Juliet dapat dilihat pada kutipan berikut.   

 Nyonya Capulet : “Ya Tuhan! Wahai anakku, tangkai hidupku! Hiduplah 
kembali! O, bangkitlah! Kalau tidak, aku ikut mati. Tolong! Tolong! Panggil orang! 
”(RJ: 159)   

 

Penanjakan konflik semakin terjadi ketika surat yang dibawa oleh Rahib Johanes 

untuk Romeo tidak sampai. Sesuai dengan rencana yang telah disepakati, ketika Juliet 

ditemukan meninggal dunia maka Rahib Lorenzo telah mengutus seorang teman Rahib 
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untuk menyampaikan surat kepada Romeo. Rahib Lorenzo ingin agar Romeo 

membantunya mengeluarkan Juliet dari makam dan membawanya pergi. Rahib Johanes 

adalah utusan Rahib Lorenzo yang membawa kabar mengenai rencana rahasia tersebut. 

Saat dalam perjalanan ke Mantua, Rahib Johanes memasuki sebuah rumah untuk 

mencari teman perjalanan. Sayangnya, sang empunya rumah terserang penyakit 

sehingga orang yang telah masuk ke dalam rumah tidak diperbolehkan keluar untuk 

beberapa hari. Oleh karena kegelisahan yang mendalam, akhirnya surat tersebut tidak 

sampai ke tangan Romeo. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Lorenzo : “... tetapi, pembawa suratku, rahib Johanes tiba-tiba ditahan 
orang, semalam surat itu dikembalikan”.(RJ: 147) 

4)   Tahap climax, yaitu puncak dari keseluruhan cerita. Konflik yang ada 

 mencapai puncak dan tidak dapat dibendung lagi. Klimaks dalam kisah ini  terjadi 

ketika Romeo mengetahui bahwa sang istri meninggal dunia.  Kegagalan Rahib 

Johanes menyampaikan surat kepada Romeo  menyebabkan  gagalnya rencana Rahib 

Lorenzo. Romeo pun menganggap  bahwa Juliet  benar-benar telah tiada, 

padahal kematian Juliet hanyalah rekayasa Rahib Lorenzo. Romeo mengetahui kematian 

Juliet dari Peter, sang pembantu setianya. Saat mendengar kematian Juliet, Romeo 

merasa seakan dunia runtuh dan menimpanya. Ia benar-benar sedih dan terpuruk. 

Orang yang paling dikasihi dan dicintai telah pergi untuk selamanya. Keputusasaan yang 

menyelimuti membutakan akal sehatnya. Ketika ia berjalan-jalan di Mantua, tanpa 

sepengetahuan Peter, Romeo membeli sebotol racun mematikan. Ia bermaksud untuk 

mengakhiri hidup dan menyusul Juliet ke alam kematian. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini. 
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Romeo : “Ini uang emas yang bagi jiwa insani lebih beracun dari racun yang 
tak boleh kaujual di dunia jahat ini. Akulah yang jual racun padamu dan bukan 
engkau padaku. Selamat tinggal, belilah makanan dan jadilah gemuk. Wahai air 
hayat, kau bukan racun, ikutlah aku ke kubur Julia bersamaku.” (RJ: 134) 

 

5)  Tahap denonement, yaitu tahap penyelesaian konflik yang timbul.  Denonemen 

dalam naskah drama ini dimulai dengan perkelahian Romeo  dan Paris. Perkelahian 

tersebut terjadi di makam keluarga Capulet pada  malam hari setelah pemakaman 

Juliet. Romeo yang saat itu dalam keadaan  putus asa sebenarnya tidak berniat 

untuk membunuh Paris. Akan tetetapi,  perkelahian tidak dapat dihindari dan Paris pun 

akhirnya tewas.  Pernyataan ini terlihat dari kutipan di bawah ini. 

 Paris : “Ah! Aku kena! Kalau ada iba hatimu, bukalah makam, l etakkan 
aku di samping Julia.” Ia mati.  

 Romeo : “Aku mau! Baik kulihat dulu wajahmu, tuanku Paris 
 budiman, sanak Mercutio! Apa kat bujangku waktu jiwaku rusuhdan tak 
 acuhkan dia di perjalanan? Mungkin katanya Paris akan kawin dengan  Julia. 
Betul begitu? Atau mimpikah aku? Atau kusangka itu kisah Julia, dn  gilakah 
aku? O, kau yang bersama aku tesurat di kitab nasib malang,  sambut 
tanganku, kutanam kau di makam yang megah.- makam? O, teruna  gugur, 
bukan makam tetapi cahaya! Sebab di sini Julia, berkat semaraknya  makam 
ini menjelma balairung seminar megah!mayat, tidurlah! Mayat  pula 
penguburmu!” Diletakannya Paris.  (RJ: 138-139) 

 

 

Setelah Paris tewas Romeo kemudian menghampiri makam Juliet. Ia 

membongkar makam tersebut dan meratetapi nasib serta menyenandungkan pujian 

kepada Juliet. Romeo lalu meminum racun yang telah dibelinya di Mantua. 

Keputusasaan telah berhasil membujuk Romeo untuk bertindak gegabah. Beberapa saat 
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setelah meneguk racun tersebut, nyawa Romeo pun terbang meninggalkan tubuhnya. 

Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Romeo : “..... nah, penuntun pedih, pandu laknat, mualim cemas, kapal yang 
mabuk ini damparkanlah segera kini ke batu karang lautan hidupmu! Kekasih, 
kupersembahkan bagimu!  

Ia minum 

O, obat mujarab, matiku diiringi cium! 

Ia mati, di sudut lain tempat pemakaman itu nampak Lorenzo membawa 
lentera, linggis dan cangkul.  (RJ: 139-140) 

 

Tidak lama setelah kematian Romeo, Rahib Lorenzo datang ke makam untuk 

membebaskan Juliet. Ketika ia bertemu dengan Peter ia tahu bahwa keadaan telah 

menjadi gawat. Ia pun semakin khawatir dan gelisah saat mendapati ceceran darah di 

sekitar makam. Ia kemudian melihat jasad Paris dan Romeo telah terbujur tanpa nyawa. 

Bersamaan dengan itu, Juliet terbangun dari tidur panjangnya dan melihat kekasihnya 

telah meninggal. Tanpa pikir panjang Juliet menghunus belati milik Romeo dan 

menikamkannya ke tubuh. Pernyataan ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Julia : Orang datang? Tak ku tunggu! O, belati bahagia!  

Diraihnya belati milik Romeo dan ditusukkannya kedadanya sendiri. (RJ: 
143) 

 

Kematian Juliet dan Romeo adalah jalan menuju perdamaian keluarga. Kedua 

pecinta tersebut adalah tumbal yang harus dikorbankan agar perseteruan kedua 

kelaurga berakhir. Dalam kisah ini, golongan muda dikorbankan demi tercapainya 

kemuliaan. Kematian Romeo dan Juliet akhirnya mengakhiri perseteruan tersebut. 
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Kedua keluarga pun berdamai dan kota Verona menjadi tenang kembali. Hal tersebut 

sesuai dengan kutipan di bawah ini. 

Capulet : “ Saudaraku Montague, ulurkan tanganmu. Jabatan tanganku 
bagai hadiah besan, lebih dari itu, tak ada yang kuminta.” 

Montague : “ Tetapi lebihlah yang kuberikan, akan berdiri patung Julia dari 
emas urai..... 

Capulet : “Begitu pula pula Romeo akan kita peringati. Ah, oleh permusuhan 
kita mereka mati.” (RJ: 149)  

 

 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa dilihat dari jenisnya plot 

naskah drama Romeo-Juliet adalah plot maju (progresif). Plot ini diawali dengan 

perkenalan tokoh dilanjutkan pemaparan masalah dan diakhiri dengan penyelesaian 

masalah yang telah muncul. Sementara itu, dilihat dari tahapan plot tahap situation 

terdapat pada peristiwa pemaparan keadaan Verona. Generating circumstante pada 

peristiwa pertemuan Romeo dan Juliet, sedangkan rising action pada peristiwa 

perkelahian Romeo dan Tybalt. Climax pada peristiwa meninggalnya Juliet, sedangkan 

denonement dimulai pada peristiwa perkelaian Romeo dan Paris. 

 

c. Penokohan dan Perwatakan 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah 

cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan tokoh. Naskah 

drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare ini menampilkan beberapa tokoh. 

Adapun tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Romeo dan Juliet, meskipun posisi 
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Juliet adalah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi, 

Tuan Capulet, Tuan Montague, Nyonya Capulet, County Paris, Tybalt, Rahib Lorenzo, 

Peter, pengasuh Juliet, Theseus, Mercutio, pelayan apotek, Rosalinda, Rahib Johanes, 

sahabat Romeo, dan lainnya. Berdasarkan keutamaan tokoh dan peranannya dalam 

cerita, tokoh utamalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Melalui gambaran 

tokoh utama inilah cerita terasa hidup dan utuh. 

1) Romeo 

a) Ciri fisik 

 Ciri fisik artinya keadaan fisik tokoh yang meliputi usia (tingkat kedewasaan), 

jenis kelamin, keadan tubuh (tinggi, pendek, pincang, gagah, tampan, dan sebagainya), 

ciri-ciri wajah (cantik, jelek, keriput), dan ciri khas yang spesifik. 

Romeo adalah seorang pemuda tampan yang karena ketampanannya tersebut 

ia sangat terkenal di kota kelahirannya, Verona. Ia merupakan pemuda idaman setiap 

gadis dan merupakan tolak ukur bagi para pemuda. Tubuhnya yang tegap, gagah, dan 

ideal. Romeo juga digambarkan sebagai pemuda dengan wajah bersih dan rupawan, 

sopan juga berbudi halus. Pernyataan tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Inang : “Wah, pilihanmu itu sembarangan saja. Kau tak usah memilih lelaki. 
Romeo itu, uh...! sungguhpun mukanya lebih bagus dari orang lain, dan kakinya 
lebih bagus dari semua kaki lelaki, dan tangannya, dan tubuhnya, sungguhpun tak 
bisa dikatakan apa-apa, tetapi itu di luar segala perbandingan, dia bukan mutu 
kesopanan, tetetapi ia halus budi....” (RJ: 71) 
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Sementara itu, mengenai pakaian Romeo pengarang tidak menjelaskan secara 

mendetail. Berdasarkan cerita dapat disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan Romeo 

dalam keseharian adalah pakaian yang memudahkannya dalam bergerak. Kemungkinan 

besar Romeo mengenakan celana. Adapun jika dilihat dari status sosial, tentu saja 

pakaian Romeo merupakan pakaian yang berkelas. Gaya berpakaian yang dikenakan 

Romeo kemungkinan adalah gaya pakaian Romawi atau Yunani.  

 Pakaian yang dikenakan Romeo memang pakaian yang memudahkannya dalam 

bergerak. Selain kutipan di atas, pakaian Romeo juga dapat dilihat dari kebiasaan Romeo 

memanjat dinding kamar Juliet. Di bawah ini kutipan mengenai hal tersebut. 

Ia melompat ke tembok dan melompat ke taman (RJ : 44) 

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 
dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 

melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  

 

b) Ciri psikologis 

 Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan karakternya, 

temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian khusus. 

Romeo adalah sosok pemuda yang agamis. Ia adalah pemeluk Kristiani yang 

taat. Nilai-nilai agama tercermin dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Kedekatan 

hubungan dengan seorang Rahib sangat memengaruhi tumbuhnya nilai-nilai tersebut 
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dalam diri Romeo. Dalam kehidupannya, Romeo dapat dikatakan sebagai orang yang 

penuh syukur kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Romeo : “Tidurlah dengan damai cendera. O, kalau kau menjelma jadi damai 
dan cendera, alangkah bahagianya! Kini kukunjungi pondok sang pendeta, 
menuturkan kisahku dan mohon bantuannya.” (RJ: 55)  

 

Kenyataan bahwa Romeo cinta damai juga terlihat ketika terjadi perkelahian 

antara keluarga Capulet dan Montague. Kehadiran Romeo di tempat tersebut 

sebenarnya untuk menghentikan perkelahian bukan untuk ikut terlarut dalam 

perkelahian. Pada saat itu ia juga meminta Tybalt—pemimpin rombongan Capulet—

untuk menghentikan perkelahian tersebut. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari 

kutipan berikut.  

Romeo : “Mercutio, simpan pedangmu.” 

Romeo : “Benvolio, tarik! Sambatlah pedang mereka! Ingat kawan-kawan! 
Tidak malu? Hentilah! Tybalt! Mercutio! Barusan pangeran melarang dengan 
sangat orang berkelahi di Verona. Tybalt! Brentilah! Mercutio!” (RJ: 79) 

 

Romeo juga digambarkan sebagai pemuda yang pemberani. Ia berani 

menantang bahaya masuk ke dalam rumah Juliet hanya untuk menemui sang kekasih. Ia 

juga berani mengambil risiko saat memutuskan untuk menikahi Juliet, padahal bahaya 

besar terlihat jelas depan di mata jika hubungan cinta tersebut diketahui oleh kedua 

keluarga. Memang dalam urusan cinta apapun akan dilakukan oleh Romeo. Ia juga 

termasuk orang yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Keberanian Romeo ini 

dapat dilihat dari kutipan berikut. 
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   Romeo : “Baiklah, kuterangkan bahwa kucinta puteri Capulet, perawan 
jelita. Hatiku untuknya dan hatinya untukku, begitu kami bersatu dan inginkan 
disatu padu oleh perkawinan suci. Bila bagaimana, dan di mana kami bertemu dan 
jatuh cinta, lalu tukar janji, itu kutukarkan nanti. Satu permohonanku ; kawinkan 
kami!” (RJ: 57-58)  

Sifat berani Romeo juga dapat dilihat dari kedatangannya atau lebih tepatnya 

aksi penyelundupannya ke dalam kamar Juliet. Setelah pesta perjamuan selesai, Romeo 

nekad menemui Juliet. Ia berani mengambil risiko dan tidak mempedulikan perselisihan 

keluarga. Cinta telah membuatnya berani untuk melakukan segala hal yang dianggap 

benar. Keberanian Romeo tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Keberanian 

Romeo ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 
dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 
melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  

 

Selain itu, Romeo juga pandai membuat syair. Syair-syair yang dibuatnya 

selalu bernada naskah dramatis dan penuh dengan bunga-bunga kata. Syair-syair itu 

ditujukan kepada Juliet untuk memuji kecantikannya. Kadang-kadang, syair tersebut 

digunakan untuk menenangkan hati Juliet yang sedang sedih dan gundah. Kenyataan 

bahwa Romeo pandai membuat syair dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Romeo : “Petunjuk asmara mendorongku mencarimu. Diberinya aku 
nasehat, kuberi ia mata. Aku bukan mualim, tetapi anadaikata kau jauh, laksana 
pantai di sebrang samodra raya, namun untuk tujuanku ini kusabung untungku.” 
(RJ: 108)  
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Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbittlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yang pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu! (RJ : 46-47) 

 

c) Ciri sosial 

 Ciri sosial menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. Ciri ini meliputi status sosial, 

pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, pendidikan, pandangan hidup, agama, suku, 

bangsa, dan sebagainya. 

Romeo adalah seorang pemuda berkebangsaan Italia yang bertempat tinggal 

di kota Verona. Ia lahir sebagai anak laki-laki Tuan Montague yang merupakan salah satu 

bangsawan Verona. Tuan Montague terkenal akan kekayaannya yang melimpah dan 

juga berasal dari keturunan terhormat. Oleh karena itu, dilihat dari garis keturunan 

Romeo terlahir sebagai seorang bangsawan yang akan mewarisi kekayaan keluarga 

Montague. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Tybalt : “Menilik suaranya, ini orang Montague. Ambil anggarku! Hai, 
beranikah jahanam ini menunjukkan tampang di sini dengan seringai untuk 
meperdaya dan menghina pesta ini? Nah, atas kehormatan dan nama keluarga 
kami, kubunuh dia! Bukan dosaku bila dia mati! ” (RJ: 38)    
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Romeo adalah pemuda yang mudah bergaul dengan siapa saja sehingga ia 

mempunyai banyak teman. Teman Romeo tidak hanya berasal dari kalangan bangsawan 

saja, tetetapi juga dari kalangan rakyat biasa dan juga kalangan gereja. Salah satu teman 

Romeo adalah Rahib Lorenzo. Rahib tersebut tidak hanya teman tetetapi bagi Romeo ia 

adalah seorang ayah angkat. Hubungan keduanya memang sangat akrab sehingga 

apapun yang terjadi pada diri Romeo sang Rahib pasti mengetahuinya. Kasih sayang 

sang Rahib kepada Romeo melebihi kasih sayangnya pada siapapun. Sang Rahib pun 

telah dikenal sebagai orang yang adil dan bijaksana. Kebijaksanaan itulah yang 

membuatnya terkenal dan disegani, bahkan para pangeran pun tidak segan-segan untuk 

meminta nasihatnya. Hal tersebutlah yang membuat Romeo menyukai Rahib Lorenzo. 

Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Romeo : “Tidurlah dengan damai cendera. O, kalau kau menjelma jadi damai 
dan cendera, alangkah bahagianya! Kini kukunjungi pondok sang pendeta, 
menuturkan kisahku dan mohon bantuannya.” (RJ: 55)  

    

Layaknya para bangsawan pada masa itu, Romeo juga mempunyai seorang 

pelayan pribadi. Pelayan tersebutlah yang membantu Romeo dalam menyiapkan segala 

keperluannya. Ia akan menemani Romeo ke mana saja dan dia juga akan melakukan 

segala perintah Romeo. Kesetiaan pelayan tersebut juga sudah tidak dapat diragukan 

lagi sehingga Romeo berani mempercayakan rahasia kepadanya. Pernyataan ini dapat 

dilihat dari kutipan berikut 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clvi

Romeo : ........... “ bagaimana Balthasar? Kaubawa surat dari pendeta? Apa 
kabar kekasihku? Dan Ayah? Bagaimana Julia, kutanya lagi! Sebab tak ada yang 
buruk asal dia baik adanya.” 

Balthasar : “Kalau begitu. Baiklah halnya dan tak buruk.” (RJ: 130) 

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tokoh Romeo digambarkan sebagai 

sosok yang tampan dan gagah, berasal dari kalangan bangsawan, cinta damai, bijaksana, 

pemberani, pandai membuat syair, dan lain-lainnya. 

 

 

 

2) Juliet 

a) Ciri fisik 

 Ciri fisik artinya keadaan fisik tokoh yang meliputi usia (tingkat kedewasaan), 

jenis kelamin, keadan tubuh (tinggi, pendek, pincang, gagah, tampan, dan sebagainya), 

ciri-ciri wajah (cantik, jelek, keriput), dan ciri khas yang spesifik. 

Juliet adalah seorang gadis muda yang cantik jelita. Ia mempunyai bentuk 

tubuh yang sempurna sehingga banyak pemuda yang tertarik padanya. Pemuda yang 

tertarik pada Juliet tidak hanya berasal dari kalangan rakyat biasa, tetetapi juga dari 

kalangan bangsawan, seperti Paris, Mercutio, dan juga Romeo. Paris adalah seorang 

bangsawan muda yang terkenal akan kekayaannya. Mercutio merupakan bangsawan 
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terhormat keturunan kerajaan, sedangkan Romeo dan Theseus juga merupakan 

bangsawan Verona. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah. 

Romeo : “Siapakah perawan yang menghias tangan satria itu? O, dia lebih 
berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket pada pipi malam, ibarat permata 
di telinga orang hitam, terlampau indah untuk hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai 
merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu dia di antara perempuan, sesudah 
tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya kuterima bahagia! Pernahkah aku 
bercinta? Mataku menyangkal itu sebab yang seindah ini tak mungkin kilihat 
dulu!” . (RJ : 38) 

 

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbitlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yan pucat merana oleh duka. Sebab engkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

 Juliet juga mempunyai bola mata yang indah. Dengan mata inilah ia memikat 

semua orang yang memandangnya. Keindahan mata tersebut dapat diibaratkan sebagai 

bola mata burung hantu di dalam kegelapan malam.  

Romeo : ...............“Ia berkata meskipun diam, batapa tidak? Matanya 
bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku yang diajak bicara. Dua 
bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan minta pada matanya 
bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di sana, dan bintang-
bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu melebihi cahaya 
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bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan memancar cerah 
cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba!” ..........(RJ: 46-47) 

 

 Kisah Romeo-Juliet ini merupakan kisah cinta sepasang anak muda dan ditujukan 

khususnya untuk para remaja. Oleh karena itu, kisah ini juga menggunakan tokoh utama 

yang berusia remaja. Ketika kisah ini berlangsung, usia Juliet masih muda, yaitu 14 

tahun. Hal ini ditegaskan dalam kutipan berikut. 

Inang : “ Genap atau ganjil, tetapi itu tanggalnya, malam dua Agustus dia 
empat belas umurnya…” (RJ: 27) 

 

Adapun mengenai pakaian yang dikenakan Juliet pengarang tidak secara detail 

menjelaskannya. Pakaian yang dikenakan Juliet dalam kisah ini berupa gaun. 

Penggunaan gaun oleh seorang wanita akan membuat wanita tersebut terlihat anggun 

dan elegan. Menurut analisis peneliti, pakaian tersebut berupa gaun-gaun gaya Romawi 

atau Yunani dengan aksesoris topi atau sarung tangan.  

 Romeo : .............. “Tengok! Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak 
menjadi sarung tangannya? Akan kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

 

 

b) Ciri psikologis 

Ciri psikis melukiskan latar belakang kejiwaaan, kebiasaan, sifat dan 

karakternya, temperamen, keinginan, kecakapan, kecerdasan,  dan keahlian khusus. 
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Ditinjau dari ciri psikologis, Juliet adalah gadis yang lembut, rendah hati, dan 

bijaksana. Ia juga seseorang yang istimewa dan terkenal dengan kehalusan budinya. 

Sikap inilah yang menyebabkannya sangat disegani dan dicintai oleh rakyat Verona. Ia 

mampu membaur dan berteman dengan seluruh kalangan rakyat Verona tanpa pernah 

memandang status sosialnya. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbitlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yan pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

 

Tokoh Juliet juga digambarkan sebagai sosok gadis bangsawan yang 

bermartabat. Di depan umum sikapnya selalu tenang, sopan, dan mampu 

menyembunyikan segala perasaan. Ia akan selalu tersenyum dan bersikap ramah 

meskipun hatinya menjerit sakit. Statusnya sebagai seorang bangsawan telah 

mengajarinya untuk selalu tersenyum bagaimanapun keadaan hatinya. Ia adalah orang 

yang tetap menjaga sikap dan tingkah lakunya sebagai bangsawan. 

 Ketika ia sedang bahagia ia tidak akan menampakkannya dengan berlebihan. 

Begitu juga sebaliknya, kesedihan yang melandanya akan ia simpan rapat-rapat di dalam 
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hati. Perilaku seperti ini dilakukan untuk menjaga martabatnya sebagai bangsawan. Hal 

semacam ini tentu saja sudak dipelajari juliet sejak dia masih kecil. Ia mempunyai 

tanggung jawab yang besar untuk menjaga martabat keluarga. Pernyataan ini sesuai 

dengan kutipan berikut. 

Lorenzo :  “....Mendiang Romeo adalah suami Julia, almarhum Julia itu 
adalah istri Romeo. Akulah yang mengawinkan mereka dengan rahasia, hari itu 
hari ajal Tybalt, dan tewasnya membuang pengantin baru dari kota ini. Dialah, dan 
bukan Tybalt yang dirindukan Julia. Tuan tunangkan dia dengan Paris, dan 
memaksanya kawin, agar lepas dari kepungan sedihnya. Maka datanglah dia 
padaku dengan cemas, meminta pertolonganku untuk luput dari perkawinan 

kedua itu.”(RJ: 146)  

 

Tokoh Juliet juga digambarkan sebagai seorang yang cinta damai. Terlahir 

ketika permusuhan antara keluarganya dan keluarga Montague berkobar membuat 

Juliet mempunyai keinginan untuk mendamaikan kedua keluarga. Jiwanya terpanggil 

melihat permusuhan abadi kedua keluarga yang telah memakan banyak korban. Cita-

citanya itu didukung oleh sang kekasih yang tidak lain adalah musuhnya sendiri. Karena 

cintanya pada Romeo, maka Julietpun berani melepaskan diri dari keluarga Capulet. 

Pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Juliet : " O, Romeo, Romeo, mengapa kau Romeo? Jangan akui keturunan 

dan namamu! Atau jika tidak begitu, jadilah kekasihku, dan aku bukan lagi orang 
Capulet.” (RJ : 48)  

Lorenzo : ".............. satu hal yang mendorongku menolong kamu, sebab 
boleh jadi ikatan ini berjasa untuk mengakhiri permusuhan keluarga.” (RJ : 59) 
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Sosok Juliet juga digambarkan sebagai gadis yang pemberani, setia, dan tegar. 

Keberaniannya ini diwujudkan dengan kesediaannya menikah dengan musuh 

keluarganya, Romeo, serta keberaniannya untuk mati suri. Sifat setia Juliet terlihat 

ketika ia akan dinikahkan dengan Paris. Juliet memilih mati mempertahankan cintanya 

pada Romeo daripada menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sementara itu, sifat 

tegarnya terlihat ketika berbagai cobaan menimpanya. Meskipun ia sering meratap, 

tetapi cinta dan janji setia Romeo mampu meredam segala gejolak di jiwa. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

Julia : Selamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertem. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuk, yang sedang mecari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

 c) Ciri sosial 

 Ciri sosial menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. Ciri ini meliputi status sosial, 

pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, pendidikan, pandangan hidup, agama, suku, 

bangsa, dan sebagainya. 

Tokoh Juliet merupakan warga negara Italia. Ia terlahir sebagai putri Tuan 

Capulet, salah satu bangsawan kota Verona. Juliet merupakan anak tunggal dari keluarga 
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tersebut sehingga ia adalah satu-satunya harapan dan pewaris tunggal kekayaan dan 

kejayaan Tuan Capulet. Pernyataan ini sesuai kutipan berikut. 

Nyonya Capulet : “Ya Tuhan! Wahai anakku, tangkai hidupku! Hiduplah 
kembali! O, bangkitlah! Kalau tidak, aku ikut mati. Tolong! Tolong! Panggil orang! 
”(RJ: 159)  

  

Dalam kisah ini, keluarga Capulet adalah musuh keluarga Montague. Kedua 

keluarga sudah sejak lama terlibat perseteruan. Tidak diketahui dengan pasti penyebab 

perseteruan tersebut. Berbagai usaha pun telah dilakukan oleh penguasa Verona, yaitu 

Pangeran Escalus. Akan tetetapi, semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 

Dengan demikian, Juliet adalah musuh bagi Romeo.   

Juliet : “ O, Romeo, Romeo, mengapa kau Romeo? Jangan akui keturunan 

dan namamu! Atau jika tidak begitu, jadilah kekasihku, dan aku bukan lagi orang 
Capulet.” (RJ : 48)  

 

Keluarga Capulet terkenal sebagai keluarga kaya dan terhormat di kota 

Verona. Mereka juga masih tergolong sebagai keturunan bangsawan Verona. Keluarga 

ini berteman akrab dengan para pangeran, keluarga kerajaan, dan juga bangsawan-

bangsawan lain di kota Verona termasuk dengan penguasa Verona pada waktu itu yaitu 

Pangeran Escalus. Keluarga Capulet juga mempunyai seorang teman akrab dari kalangan 

gereja, yaitu Rahib Lorenzo. Kearifan sang Rahib berhasil memikat keluarga ini sehingga 

menjadikannya sebagai teman dekat. Kedekatan keluarga Capulet dengan orang-orang 

penting ini secara tidak langsung juga menyiratkan status sosial keluarga ini, termasuk 

Juliet. Kedekatan Juliet dengan Rahib Lorenzo semakin erat setelah sang Rahib bertindak 

sebagai juru nikah pernikahan rahasianya. Sejak saat itu, Juliet tidak segan-segan untuk 
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menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan Rahib Lorenzo pun dengan senang 

hati memberikan petuah-petuah bijaknya. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah 

ini. 

Di pondok rahib Lorenzo, masuk Lorenzo dan Paris.(RJ: 110) 

Hal ini terjadi ketika Paris mengkonsultasikan pernikahannya dengan           
Julia kepada Rahib Lorenzo. 

 

Tokoh Juliet sangat dicinta keluarganya. Hal ini terlihat ketika Juliet dikabarkan 

meninggal dunia. Keluarga Capulet  serasa ditutupi awan hitam. Gadis yang seharusnya 

mereka saksikan duduk di pelaminan ternyata terbaring kaku di dalam peti mati. 

Sungguh sebuah tragedi yang memilukan bagi keluarga Capulet, bahkan keluarga 

Montague. Pernyataan ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

   Capulet : “ Saudaraku Montague, ulurkan tanganmu. Jabatan tanganku 
bagai hadiah besan, lebih dari itu, tak ada yang kuminta.” 

Montague : “ Tetapi lebihlah yang kuberikan, akan berdiri patung Julia dari 
emas urai..... 

Capulet : “Begitu pula pula Romeo akan kita peringati. Ah, oleh permusuhan 
kita mereka mati.” (RJ: 149)  

  

Layaknya seperti bangsawan pada waktu itu, Juliet juga mempunyai seorang 

pelayan. Pelayan tersebut merupakan pengasuh dan ibu susu Juliet sejak kecil. Ia 

merupakan orang kepercayaan Nyonya Capulet. Sejak Juliet kecil, ia telah dipercaya 

untuk mengasuh dan mendidik Juliet hingga menjadi dewasa. Bagi Juliet, pengasuh itu 

adalah sahabatnya. Ia adalah tempat Juliet menceritakan segala kesedihan dan 

kebahagiaan yang dirasa. Juliet juga sangat mempercayai pengasuh tersebut sehingga ia 
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berani menceritakan rencana pernikahan rahasianya. Juliet selalu meminta nasehat 

kepada pengasuhnya. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. 

Julia : “Ya, Tuhan! Inang, bagaimana mencegah ini? Suamiku di bumi, tetapi 
taatku pada Tuhan, bagaimana taatku akan pulang ke bumi? Kalau suami tak 
mengirimkannya dari langit setelah meninggalkan bumi? Lipurlah aku, berilah 
nasihat, ah! Mengapa Tuhan sampai hati menimpakkan malang atas orang 
selemah aku? Apa nasehatmu?”  (RJ: 31) 

 

Selain gambaran di atas, Juliet juga digambarkan sebagai orang yang 

berpendidikan dan cerdas. Berpendidikan dalam hal ini belum tentu berarti mengenyam 

bangku sekolah karena mungkin pada waktu itu belum ada sekolah-sekolah formal 

seperti saat ini. Dalam kisah ini juga tidak dijelaskan pendidikan seperti apa yang dijalani 

oleh Juliet.  

Kecerdasan Juliet juga tampak ketika ia mengecoh sang ibu dengan 

persetujuannya untuk menikah dengan Paris. Padahal, semua itu adalah usaha Juliet 

untuk menutupi rencana yang telah disetujuinya dengan Rahib Lorenzo. Hal ini terjadi 

karena jika sang ibu mengetahui rencana tersebut maka rencana tersebut akan gagal. 

Akhirnya, Juliet memutuskan untuk membohongi ibu dan pengasuhnya.  

Julia : “Ya, pakaian inilah yang terbaik, inang manis, tinggalkanlah aku 
malam ini, masih banyak aku hendak berdoa supaya dapat restu dari Yang Maha 
Kuasa dalam keadaan ini. Kutahu aku banyak bersalah dan berdosa.  

Nyonya Capulet : “E, masih sibuk? Dapat kubantu?”  

Julia : “Tak usah Ibu, semua yang perlu dan pantas untuk ke gereja esok 
sudah siap. Jadi tinggalkan aku dan biarlah inangku mengawani Ibu malam ini. Aku 
tahu Ibu pasti sangat sibuk  oleh peralatan yang sekonyong ini.”  

Nyonya Capulet : “Slamat malam, Tidurlah dan mengaso, kau lelah.” 
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Nyonya Capulet dan Inang keluar 

Julia : “Slamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertemu. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuku, yang sedang mecari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

 

Status sosial Juliet juga dapat dilihat dari calon suami yang dipilih oleh sang 

ayah, yaitu Paris. Paris adalah seorang bangsawan terhormat yang terkenal akan jasa-

jasanya terhadap negara. Kekayaan Paris juga melebihi kekayaan Tuan Capulet. Tidak 

mungkin seandainya seorang rakyat biasa berani menjodohkan anaknya dengan seorang 

bangsawan, paling tidak ia sederajat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Capulet : “Senen, ha! O. Tidak, Rabu terlalu terburu. Kamis saja, ya, katakan 
Kamis dia akan kawin dengan bangsawan terhormat ini, kau sedia? Dan setuju 
harinya dicepatkan? Kita rayakan antar kita saja, dengan satu-dua kawan. Sebab 
ingat, Tybalt baru saja mati, dan jika kita pestakan dengan mewah, orang sangka 
kita remehkan Tybalt, sedang kita kerabat dia, jadi kita undang saja enam-tujuh 
orang. Habis perkara-nah! Kamis bagaimana?” (RJ: 98)  

 

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tokoh Juliet adalah 

seorang yang cantik dan muda, pemberani, cerdas, dicintai banyak orang, lembut, dan 

berasal dari kalangan bangsawan. Ia adalah putri dari Tuan Capulet, salah satu 

bangsawan di Verona. 
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d. Setting atau Latar 

 Latar atau landas tumpu cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Lingkungan peristiwa tersebut bisa berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik berupa tempat, bangunan-bangunan, keadaan lingkungan, dan 

sebagainya 

1) Latar tempat 

   Tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu haruslah 

mencerminkan, atau paling tidak tak bertentangan dengan sifat dan keadaan geografis 

tempat yang bersangkutan. 

a) Rumah Tuan Capulet  

Di sinilah tempat berlangsungnya pesta pesta yang diadakan oleh keluarga 

Capulet. Tempat ini merupakan tempat Romeo dan Juliet  bertemu kali pertama dan 

akhirnya saling jatuh cinta. Di tempat inilah Romeo dan Juliet saling menyerahkan hati 

dan merelakan semua yang dimiliki demi sang kekasih. 

Bujang-bujang keluar masuk Capulet beserta istri dan Julia, seorang paman, 
dan tamu-tamu lainnya.  

Capulet : “Selamat datang tuan-tuan! Para wanita yang tak punya lepuh 
akan menari bersama, adakah di antara tamu wanita yang tak suka menari? Berani 
tanggung, yang itu kakinya berlepuh. Benar tidak? Selamat datang tuan-tuan, dulu 
saya juga memakai topeng, bercumbu-cumbu membisikkan kata perayu di telinga 
pasanagan saya yang jelita. Tetapi itu lampau, lampau sudah. Tuan-tuan selamat 
datang! Ayo mainkan musik. Ke samping! Bikin ruangan! Nona-nona, menarilah!” 
(RJ: 36) 
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Romeo : (kepada seorang bujang) “Siapakah perawan yang menghias tangan 
satria itu?” (RJ : 37) 

Bujang : “Entahlah, Tuan.” (RJ : 37) 

Romeo :  “O, dia lebih berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket 
pada pipi malam, ibarat permata di telinga orang hitam, terlampau indah untuk 
hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu 
dia di antara perempuan, sesudah tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya 
kuterima bahagia! Pernahkah aku bercinta? Mataku menyangkal itu sebab yang 
seindah ini tak mungkin kilihat dulu!” . (RJ : 37-38) 

 

  

b) Kamar pribadi Juliet 

Tempat Juliet melepaskan segala kepenatan hidup. Di sinilah tempat ia dapat 

mengungkapkan segala duka, kegelisahan, kebimbangan, kebahagian, dan permasalahan 

hidup dengan bebas tanpa gangguan. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat Juliet 

menyimpan rahasia hidupnya, dan juga merupakan saksi bisu kesucian cinta Romeo dan 

Juliet. Di tempat inilah Romeo dan Juliet sering bertemu dan mengungkapkan segala isi 

pikiran. Tempat Juliet mengatur siasat untuk memperdayai kedua orang tuanya, dan 

juga tempat Juliet mati suri. 

Julia : “.............Nah, Inang, apa kabar? Itukah tangga tali yang dipesan 
Romeo?” 

Inang : “Ya, ini tangga.”  (RJ: 85)  

 

 

c) Pondok Rahib Lorenzo   
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Pondok Rahib Lorenzo merupakan sebuah tempat yang ada di Verona, dan 

merupakan tempat pernikahan rahasia Romeo dan Juliet. pondok ini juga merupakan 

tempat tinggal dan praktik Rahib Lorenzo, orang yang oleh Romeo telah dianggap 

sebagai ayah angkatnya. Di tempat ini Romeo dan Juliet menceritakan segala 

permasalahan yang dihadapi dan meminta nasihat dari Rahib Lorenzo. Jadi, tempat ini 

merupakan tempat sakral bagi Romeo dan Juliet karena di sinilah mereka berdua 

mengucapkan janji suci untuk menjadi sepasang suami-istri. Tempat ini merupakan salah 

satu saksi bisu cinta Romeo-Juliet.    

Di pondok Rahib Lorenzo, masuk Lorenzo dan Romeo. (RJ : 73) 

d) Pelataran umum 

Tempat ini merupakan tempat terjadinya keributan antara rombongan 

keluarga Capulet dan keluarga Montague. Di sinilah tempat Tybalt, sepupu Juliet, 

terbunuh oleh Romeo. Akibatnya, Romeo dihukum pengasingan oleh Pangeran Escalus. 

Di tempat ini Mercutio, orang bijak dan keluarga kerajaan, terbunuh oleh Tybalt. 

Di pelataran umum masuk Mercutio, Benvolio, seorang Pacal dan beberapa 
orang hamba. (RJ: 75) 

 

e) Sebuah rumah di kota Mantua 

Rumah ini terletak di kota Mantua, tempat pengasingan Romeo. Di rumah ini 

Romeo membeli sebotol racun karena mendengar kabar kematian Juliet. Romeo 

berencana untuk mengakhiri hidup dan menyusul Juliet ke dalam kematian. 

Keputusasaan telah menghinggapi Romeo sehingga ia tidak dapat berpikir sehat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clxix

Di sebuah jalanan di Mantua. Masuk Romeo. (RJ : 130) 

Seorang tukang obat keluar dari rumah. (RJ :132) 

 

 

f) Pemakaman keluarga Capulet 

Tempat ini merupakan pemakaman pribadi keluarga Capulet. Hanya keluarga 

Capulet yang berhak dan boleh dimakamkan di tempat ini. Di sinilah Juliet yang pura-

pura mati dimakamkan, menunggu Romeo dan Rahib Lorenzo untuk mengeluarkannya. 

Di makam inilah Paris mati setelah berkelahi dengan Romeo, disusul oleh kematian 

Romeo karena meminum racun, dan juga kematian Juliet karena bunuh diri dengan 

belati Romeo.  

Romeo dan Juliet memang mati di tempat ini, begitu juga dengan Paris. Selain 

itu, tempat ini merupakan tempat lahirnya perdamaian keluarga Capulet dan Montague. 

Rahasia cinta kedua kekasih tersebut juga terbongkar di makam ini. Setelah mengetahui 

kejadian yang sebenarnya dari sang Rahib, hati Tuan Capulet dan Tuan Montague luluh. 

Akhirnya keduanya pun berdamai dan menjadi sahabat kembali. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut.   

Sebuah pekuburan dengan kubu makam keluarga Capulet. Masuk Paris  
 dan Pacalnya yang membawa bunga-bungaan serta suluh. (RJ : 135) 

 

2) Latar waktu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clxx

Latar waktu biasanya berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu dalam fiksi bisa menjadi dominan dan fungsional 

jika digarap secara teliti. 

Latar waktu dalam kisah Romeo-Juliet tidak tercantum secara jelas. Meskipun 

begitu, terdapat beberapa keterangan yang dapat dijadikan petunjuk mengenai waktu 

terjadinya peristiwa memilukan ini. Latar waktu tersebut berupa keterangan bulan, 

tanggal, hari, siang, malam, dan lain sebagainya. 

a) Malam hari pada malam pesta di rumah keluarga Capulet 

Latar waktu ini merupakan waktu diadakannya pesta perjamuan di rumah 

Tuan Capulet. Saat itulah Romeo dan Juliet bertemu  kemudian saling jatuh cinta. 

Romeo sebenarnya tidak diundang, tetapi hasrat yang besar untuk menemukan 

pendamping hidup membawanya datang ke perjamuan tersebut. Malam perjamuan ini 

juga merupakan malam Romeo dan Juliet mengikrarkan janji untuk saling setia. Oleh 

karena tidak tahan akan gejolak yang membara, selepas pesta perjamuan Romeo 

menemui Juliet dengan jalan memanjat dinding kamar Juliet.  

Romeo : “O, dia lebih berseri dari sinar suluh ini.” (RJ: 37) 

Capulet : “Tuan-tuan jangan pulang dulu, masih ada sajian ala kadarnya. 
Tidak menunggu Tuan-tuan? Nah, terima kasih atas kedatangan Tuan-tuan. 
Selamat malam.” (RJ : 41) 

  

b) Kamis  

Hari Kamis merupakan hari awal petaka dan kedamaian bagi kota Verona. Hari 

ini kira-kira berjarak lima bulan setelah pernikahan rahasia Romeo dan Juliet. Pada hari 
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tersebut, Juliet yang sedianya akan menikah dengan Paris ditemukan meninggal di 

kamar pribadinya. Padahal, semua itu adalah rencana Rahib Lorenzo agar Juliet tidak 

menikah dengan Paris. Malam harinya Romeo mengeluarkan Juliet dari peti mati 

tersebut. Akan tetetapi, semua rencana tersebut kacau karena Rahib yang diutus Rahib 

Lorenzo tidak berhasil menyampaikan surat kepada Romeo. Kegagalan rencana tersebut 

menyebabkan terbunuhnya Paris, Romeo, dan juga Juliet. Meskipun begitu, kegagalan 

rencana tersebutlah yang menyebabkan timbulnya perdamaian kedua keluarga.   

Capulet : “ Saudaraku Montague, ulurkan tanganmu. Jabatan tanganku 
bagai hadiah besan, lebih dari itu, tak ada yang kuminta.” 

Montague : “ Tetapi lebihlah yang kuberikan, akan berdiri patung Julia dari 
emas urai..... 

Capulet : “Begitu pula pula Romeo akan kita peringati. Ah, oleh 
permusuhan kita mereka mati.” (RJ: 149)  

 

3)  Latar sosial 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta hal lain yang 

tergolong latar spiritual. 

Keadaan sosial yang tergambar dalam naskah drama Romeo-Juliet merupakan 

cerminan dari kehidupan bangsawan Verona pada masa itu. Dalam naskah drama 

tersebut digambarkan kehidupan para tokoh yang merupakan orang-orang terhormat 

dan keturunan bangsawan. Secara khusus, naskah drama ini mengisahkan mengenai 

kehidupan keluarga Capulet dan Montague. Kedua keluarga merupakan keturunan 
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bangsawan Verona. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka berteman akrab 

dengan penguasa Verona pada waktu itu, yaitu Pangeran Escalus. Akan tetetapi, satu hal 

yang sangat disayangkan karena kedua keluarga tersebut terlibat dalam permusuhan 

yang telah turun-menurun. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.  

Pada dua bangsawan yang sama megah di kota Verona yang indah, tempat 
cerita ini, meletuslah kembali permusuhan yang sedekala, hingga warga ssama 
warga saling membunuh dan mati. Dari kaum yang bermusuhan di kedua fihaknya, 
lahirlah dua sejoli dirundung malapetaka. Oleh nasib yang malang. Dalam makam 
mereka terkuburlah persabungan para ayahanda. Kisah sedih sepasang kekasih 
yang sampai ajalnya, dendam kesumat antara ayah yang tak kunjung henti, 

sebelum ditebus oleh nyawa putrandanya........ (RJ: 7)   

 

Selain sebagai keturunan bangsawan dan mempunyai kedudukan istimewa, 

kedua keluarga merupakan pemeluk agama yang teguh. Kedua keluarga ini berteman 

akrab dengan seorang Rahib, yaitu Rahib Lorenzo. Nasihat dan petuah sering mereka 

minta dari sang Rahib, dan sang Rahib pun akan memberikannya dengan senang hati.  

Kebiasaan yang berlaku di Verona adalah diselenggarakannya pesta 

penyambutan. Berbagai perhetalan digelar, seperti pertunjukan panggung, jamuan 

makan, dan keramaian-keramaian lain yang mengundang banyak orang. Tradisi pesta 

penyambutan ini sangat ditunggu-tunggu oleh muda-mudi Verona. Pada acara tersebut, 

mereka tidak hanya dapat bersenang-senang, tetetapi mereka dapat memanfatkan 

acara tersebut untuk mencari pasangan hidup. Pengadaan perhelatan pesta dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

  Capulet : “Selamat datang tuan-tuan! Para wanita yang tak punya lepuh 
akan menari bersama, adakah di antara tamu wanita yang tak suka menari? Berani 
tanggung, yang itu kakinya berlepuh. Benar tidak? Selamat datang tuan-tuan, dulu 
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saya juga memakai topeng, bercumbu-cumbu membisikkan kata perayu di telinga 
pasanagan saya yang jelita. Tetapi itu lampau, lampau sudah. Tuan-tuan selamat 
datang! Ayo mainkan musik. Ke samping! Bikin ruangan! Nona-nona, menarilah!” 
(RJ: 36) 

  

 Berdasarkan hal di atas, latar naskah drama Romeo-Juliet adalah kehidupan 

masyarakat Verona, Italia. Kisah ini memaparkan mengenai kehidupan keluarga 

bangsawan di Verona, yaitu keluarga Capulet dan Montague. 

e. Sudut Pandang  

Sudut pandang (point of view) merupakan cara pengarang dalam 

mengungkapkan cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi tiga, yaitu sudut 

pandang orang pertama, orang ketiga, dan campuran. Adapun yang banyak digunakan 

adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga, namun tidak menutup kemungkinan 

digunakannya sudut pandang campuran.  

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kisah ini adalah sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

Sudut pandang persona ketiga pengarang turut hidup dalm pribadi para 

tokohnya,dapat dirasakan bahwa Shakespeare banyak menggunakan pesan kepada para 

pembaca melalui tokoh yang ditampilkan.   
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 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan dalam naskah drama Romeo-Juliet adalah sudut pandang orang ketiga. 

Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” mahatahu. 

Berdasarkan semua uraian di atas, unsur intrinsik naskah drama Romeo-Juliet 

karya William Shakespeare dan Sampek Engtay karya N. Riantiarno meliputi Tema, Plot, 

Tokoh, Latar, Sudut pandang, Moral, dan Cerita. 

 

C. Perbandingan Struktur Naskah Drama Sampek-Engtay 

 dan Romeo-Juliet  

Persamaan dan Perbedaan Naskah Drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet  

Kajian intertekstualitas merupakan sebuah kajian mencari persamaan dan 

perbedaan dua karya sastra. Kajian ini didahului oleh analisis strukutural karya sastra 

guna mempermudah kajian intertekstualitas. Setelah langkah pertama di atas, kegiatan 

selanjutnya adalah membandingkan kedua naskah drama kemudian mencari 

persamaaan dan perbedaan kedua naskah drama tersebut. Perbandingan kedua naskah 

drama dilakukan pada semua unsur intrinsik yang telah dijabarkan pada langkah 

pertama.  

a.  Tema  

Tema utama yang melingkupi kedua kisah  adalah masalah hakiki manusia, 

yaitu cinta. Cinta dalam kedua naskah drama adalah cinta antara laki-laki dan 

perempuan. Naskah drama Sampek-Engtay menggambarkan kisah cinta antara Sampek  
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dan Engtay. Mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari Cina. Dalam naskah 

drama ini, cinta kedua pecinta tidak dapat bersatu karena terhalang oleh martabat. 

Tema cinta dalam naskah drama ini lebih difokuskan pada kondisi jiwa sang pecinta, 

utamanya Sampek. Tema cinta dalam naskah drama Sampek-Engtay dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Sampek : “Engtay....” 

Engtay : “Sampek....” 

Sampek : “Aku mencintaimu.” 

Engtay : (jadi malu-malu kucing) “aku juga...” (SE : 148) 

 

Sampek : “Sejak kau pergi, dunia gelap rasanya, setiap hari aku hanya 
menghitung-hitung kapan kita bisa bertemu lagi. Nasi yang kutelan rasa sekam, 
dan air minum serasa duri. Tidak satupun pelajaran dari guru yang masuk ke 

dalam kepalakuyang sudah penuh dengan kamu, kamu, kamu. Hidup sudah tak 
ada gunanya lagi tanpa kehadiranmu. Apakah kau juga merasa seperti yang aku 
rasa, Engtay?” 

 

Engtay : “Ah, Engtay, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping.” 

Sampek : “Lelaki yang jatuh cinta bisa memakai kata-kata berbunga. Aku 
tidak. Apa saja yang kukatakan memeng begitu kenyataannya.” (SE: 201-202) 

 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

 

Sementara itu, naskah drama Romeo-Juliet  menggambarkan kisah cinta 

antara Romeo dan Juliet. Mereka berdua adalah muda-mudi kota Verona, Italia. Cinta 
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dalam naskah drama ini terhalang oleh adanya permusuhan kedua keluarga. Oleh 

karena itu, tema cinta dalam naskah drama ini diwujudkan dalam perjuangan sepasang 

kekasih tersebut mempertahankan dan mewujudkan keutuhan cinta. Tema cinta dalam 

naskah drama Romeo-Juliet  dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Alkisah menyebut, cinta lama telah mati, dan kisah tunas asmara 
berkembang jadi ahli warisnya. Kasih ingin bermilikkan juwita penambat hati, 
pada Julia, susutlah bunga sari juwita. Romeo dan Julia saling mencinta, kedua 
merpati berkecimpung di laut asmara. Yang dianggap musuh itu saling mengasihi, 
dan sorga terlarang Julia mencecap buahnya, tetapi karen dimusuhi, tak 
sempatlah teruna menyatakan kasih sayangnya abadi. Si anak darapun tidak 

terkabul hasratnya untuk bertemu kekasih di tempat tersembunyi  .(RJ: 44) 

 

Romeo : “Baiklah, kuterangkan bahwa kucinta puteri Capulet, perawan 
jelita. Hatiku untuknya dan hatinya untukku, begitu kami bersatu dan inginkan 
disatu padu oleh perkawinan suci. Bila bagaimana, dan di mana kami bertemu dan 
jatuh cinta, lalu tukar janji, itu kutukarkan nanti. Satu permohonanku ; kawinkan 
kami!” (RJ: 57-58)  

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbittlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yan pucat merana oleh duka. Sebab engkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 

hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu! (RJ : 46-47) 

 

Sementara itu, mengenai subtema-subtema yang lain tidaklah jauh berbeda 

dari tema utama yang ditampilkan pengarang. Dalam kedua naskah drama tersebut, 
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subtema yang lain juga masih berhubungan dengan masalah cinta. Dalam Sampek-

Engtay terdapat subtema cinta kepada orang tua dan juga akibat dari cinta buta yang 

tidak direstui oleh keluarga. Naskah drama Romeo-Juliet juga terdapat subtema bahwa 

cinta sejati tidak akan mampu dihalangi oleh apapun dan kebohongan akhirnya akan 

mendatangkan kesengsaraan.  

 Tema utama Sampek-Engtay adalah cinta, yaitu antara Engtay dan Sampek, 

sedangkan Romeo-Juliet juga cinta, yaitu antara Romeo dan Juliet. Dengan demikian, 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan, naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-

Juliet mempunyai tema utama yang sama.  

b.  Plot 

Sebelum melakukan perbandingan plot antara naskah drama Sampek-Engtay 

dan Romeo-Juliet perlu dijabarkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang menyusun 

plot dalam kedua naskah drama. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja yang 

dilakukan. Pemaparan peristiwa-peristiwa ini didasarkan pada alur utama cerita, yaitu 

alur yang menceritakan mengenai kehidupan tokoh utama cerita. 

1)Sampek-Engtay 

Peristiwa-peristiwa dalam naskah drama Sampek-Engtay sebagai berikut. 

a) Paparan mengenai keadaan keluarga yang tidak setuju ketika Engtay sangat 

menginginkan mengenyam pedidikan di sekolah. 

b) Engtay meperdaya ayahnya sendiri, dia menyamar menjadi laki-laki hingga 

akhirnya ayah Engtay menagkui bahwa Engtay memang cerdik. 

c) Engtay diperbolehkan bersekolah. 
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d) Di Betawi, Engtay bertemu dengan Sampek dan mereka berjanji akan menjadi 

saudara angkat yang saling melindungi. 

e) Dengan pakaian laki-lakinya, Engtay mengecoh semua murid yang ada di 

sekolah, termasuk Sampek. 

f) Sampek tidak tahu bahwa Engtay adalah seorang perempuan. 

g) Sampek dan Engtay tidur sekamar dan seranjang. 

h) Beberapa bulan setelah masa sekolah, Engtay mengaku kepada Sampek bahwa 

dia adalah seorang perempuan. 

i) Sampek tak percaya, namun akhirnya memercayainya setelah Engtay 

membuktikannya.  

j) Setelah kejadian itu, Sampek langsung menyatakan rasa cintanya kepada Engtay. 

Engtaypun mengakui kalau dia juga mencintai Sampek. 

k) Tanpa diduga, Engtay dipaksa pulang dan dipaksa menikah dengan Macun. 

l) Engtaypun menuruti perintah orang tuanya dan membuat janji dengan Sampek 

agar mereka dapat bertemu supaya Sampek segera melamar Engtay. 

m) Sampek datang ke rumah Engtay dengan niat akan melamarnya. 

n) Lamaran Sampek terlambat karena Sampek salah menghitung tanggal yang 

ditetapkan Engtay, keluarga Engtay sudah menerima pinangan Kapten Liong, 

ayah Macun.  

o) Sampek dan Engtay berpisah dan berharap dapat berjodoh di kehidupan 

selanjutnya. 

p) Engtay memberikan tusuk konde kepada Sampek, dan Sampek memberikan 

potongan rambutnya kepada Engtay sebagai tandamata. 
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q) Sampek menjadi seorang yang hilang kesadaran, mulai berbicara, menangis, dan 

sakit parah akibat ditinggal Engtay. 

r) Nyonya Ciok, ibu Sampek sangat prihatin atas nasib anaknya. Karena keadaan 

Sampek yang seperti itu dan akhirnya Nyonya Ciok memerintahkan kepada 

Sukiu untuk mengirimkan surat Sampek kepada Engtay.  

s) Keadaan Sampek semakin parah setelah mengetahui isi surat Engtay yang hanya 

menambah rasa pesimis Sampek kepada Engtay, Sampek ingin mengakhiri 

hidupnya dengan harapan dapat berjodoh dengan Engtay di kehidupan 

selanjutnya. 

t) Sampek meninggal dunia setelah mengalami kesedihan mendalam. 

u) Engtay dibawa dengan tandu pengantin oleh Macun dan beberapa rombongan 

lainnya. 

v) Tandu pengantin Engtay menyusuri jalan di Pandeglang, dekat pemakaman 

Sampek. 

w) Engtay ingin rombongannya berhenti sejenak. Engtay bersembahyang di 

kuburan Sampek. 

x) Engtay mengetukkan tusuk kondenya di makam Sampek. 

y) Makam Sampek terbuka, semua orang kaget. 

z) Tanpa diduga, Engtay masuk ke liang Sampek. 

å) Semua yang ada di situ berusaha menggali makam Sampek, akan tetetapi 

mereka hanya mememukan sepasang batu biru, dan sepasang tawon kuning. 

ä) Sampek dan Engtay menjelma menjadi sapasang kupu-kupu yang sangat cantik.  

2) Romeo-Juliet 

a) Paparan mengenai keadaan Verona yang dilanda pertikaian dua keluarga. 
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b) Di tengah-tengah pertikaian antara keluarga Capulet dan Montague lahirlah 

Romeo sebagai anak tunggal keluarga Montague. 

c) Romeo tumbuh menjadi pemuda tampan, dan ketika dewasa ia jatuh cinta pada 

seorang gadis bernama Rosalinda. 

d) Cinta Romeo ternyata bertepuk sebelah tangan, Rosalinda tidak mencintainya. 

e) Romeo terlarut dalam kesedihan, namun nasihat dari sahabat terdekat berhasil 

menyadarkannya. 

f) Romeo mulai mendatangi pesta-pesta untuk mencari kesenangan dan gadis 

impian.  

g) Keinginan untuk mendapatkan gadis pujaan mendorong Romeo mendatangi 

pesta perjamuan di rumah Tuan Capulet, musuh keluarga. 

h) Romeo jatuh cinta kepada seorang gadis, dan ternyata gadis tersebut adalah 

musuhnya sendiri. 

i) Romeo dan Juliet, gadis pujaan tersebut, akhirnya memutuskan untuk 

melakukan pernikahan rahasia. Rasa cinta yang dalam serta keinginan untuk 

mendamaikan kedua keluarga membuat tidak adanya pilihan lain yang lebih 

tepat. 

j) Romeo dan Juliet menikah dengan Rahib Lorenzo sebagai juru nikah, dan 

pengasuh Juliet sebagai saksi. 

k) Romeo terlibat dalam perkelaian di gerbang kota dan berhasil membunuh 

Tybalt, sepupu Juliet. 

l) Romeo diasingkan dari Verona, dan harus rela meninggalkan Juliet. 

m) Sementara Romeo diasingkan, Juliet dijodohkan dengan seorang bangsawan 

kaya dan terhormat bernama Paris. 
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n) Juliet tidak rela dan menemui Rahib Lorenzo. Sang Rahib kemudian 

mengusulkan kepada Juliet untuk pura-pura mati. Juliet menyetujuinya, dan 

ketika malam sebelum hari pernikahannya ramuan dari bapa Rahib ia minum. 

o) Surat yang dibawa utusan Rahib Lorenzo tidak sampai ke tangan Romeo. 

p) Romeo mendengar kabar bahwa Juliet telah meninggal sehingga ia pun berniat 

untuk mengakhiri hidupnya. Ketika ia sedang berjalan-jalan di Mantua ia 

membeli racun ganas yang sangat mematikan. 

q) Romeo pergi ke makam Juliet, dan bertemu dengan Paris. 

r) Romeo dan Paris berkelahi sampai akhirnya Paris terbunuh di tangan Romeo. 

s) Romeo menghampiri makam Juliet kemudian membongkar makamnya dan 

meminum racun yang telah dibawanya. Romeo pun mati dalam pelukan sang 

kekasih. 

t) Sang Rahib masuk ke dalam makam dan menemukan Paris dan Romeo telah 

mati. Ia pun mengajak  pergi Juliet.  

u) Tidak lama setelah kematian Romeo, Juliet bangun dari mati suri dan mendapati 

Romeo mati. Juliet pun kemudian menyusulnya dengan cara menghujamkan 

belati milik Romeo ke dada.  

v) Perdamaian kedua keluarga akhirnya tercipta kembali, meskipun dengan 

pengorbanan nyawa dua orang pecinta.   

Berdasarkan jenis alurnya, kedua naskah drama mempunyai alur yang 

sama, yaitu maju atau progresif. Berdasarkan tahapan plot, secara umum juga 

mempunyai kesamaan. Persamaan tersebut terdapat pada tahap situation, 

inciting moment (generating circumstances), dan denonement. Sementara itu, 

perbedaannya hanya terletak pada rising action. 
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Persamaan yang terdapat dalam kedua naskah drama dapat dilihat dari 

judul naskah drama yang sama-sama memakai nama tokoh cerita. Sampek dan Romeo 

adalah nama tokoh laki-laki, sedangkan Engtay dan Juliet adalah nama tokoh wanita. 

Posisi tokoh-tokoh tersebut juga tidak jauh berbeda, tokoh laki-laki merupakan tokoh 

utama yang utama dan tokoh wanita adalah tokoh utama tambahan. Perbedaannya 

hanya terletak pada nuansa nama tokoh, yaitu nuansa Cina dan Eropa, dan pada 

penempatan nama tokoh juga sama-sama meletakkan nama tokoh laki-laki di depan. 

Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet. 

Selain itu, semua tokoh utama dalam kedua naskah drama sama-sama 

meninggal dunia, meskipun cara mereka berbeda. Romeo  dan Juliet meninggal dunia 

dengan cara bunuhdiri (kejadian s dan u), sedangkan Sampek dan  Engtay meninggal 

secara alami dan bunuh diri, Sampek meninggal secara alami, akan tetetapi Engtay 

meninggal secara bunuh diri (kejadian t dan z). Dalam kedua naskah drama ini juga 

terjadi peristiwa pernikahan, perbedaannya Engtay menerima pinangan dan menikah 

dengan orang lain bukan dengan Sampek (kejadian n), sedangkan Juliet menikah dengan 

Romeo (kejadian j). Pernikahan Engtay dilangsungkan dengan meriah, sedangkan 

pernikahan Juliet dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 

Sementara itu, perbedaan yang terdapat dalam plot kedua naskah drama 

adalah dalam Sampek-Engtay tidak terdapat peristiwa v, yaitu perdamaian kedua 

keluarga karena pada dasarnya keluarga Engtay dan Sampek tidak bermusuhan. 

Sementara dalam Romeo-Juliet, sejak awal cerita kedua keluarga memang telah 

bermusuhan. Perbedaan selanjutnya, dalam Sampek-Engtay tidak terdapat peristiwa 

pembongkaran makam tokoh wanita oleh tokoh laki-laki (kejadian s pada R-J). Lain 
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dengan Sampekk-Engtay di mana yang meninggal terlebih dahulu adalah tokoh pria 

(Sampek). Ketika mengetahui bahwa Sampek meninggal Engtay juga datang ke 

makamnya, mengetuk-ngetukkan tusuk konde pada makam Sampek hingga makamnya 

terbuka secara ajaib, tetapi setelah Engtay ikut terjun ke liang lahat, keluarga Macunlah 

yang membongkar makam dua sejoli tersebut. 

 Dalam Sampek-Engtay juga tidak terdapat peristiwa n, yaitu peristiwa mati 

suri tokoh wanita. Dalam Sampek-Engtay, tokoh pria tidak terlalu ditonjolkan dalam 

membentuk alur cerita. Walaupun dalam Sampek-Engtay tokoh Engtay dijodohkan 

dengan pria pilihan sang ayah, tetetapi ia tidak pernah berpikiran untuk melakukan hal 

seperti yang dilakukan oleh Juliet. Selain itu, dalam Sampek-Engtay tidak terdapat 

peristiwa c (dalam R-J) karena cinta Sampek dengan Engtay adalah cinta pertama, 

sedangkan cinta Romeo pada Juliet adalah cinta kedua. 

Perbedaan berikutnya adalah dalam naskah drama Romeo-Juliet tidak 

terdapat peristiwa m (S-E), yaitu usaha sang tokoh laki-laki melamar tokoh wanita. 

Dalam Romeo-Juliet, orang tua  kedua tokoh tidak mengetahui apabila anaknya saling 

jatuh cinta sehingga tidak melakukan lamaran kepada pihak wanita. Jika orang tua tokoh 

mengetahui hal tersebut, kemungkinan besar lamaran juga tidak akan dilakukan karena 

kedua keluarga terlibat dalam permusuhan.  

 Berdasarkan analisis di atas, dilihat dari jenisnya plot kedua naskah drama 

sama. Sementara itu, dari peristiwa yang menyusun plot keduanya berbeda dan 

hanya terdapat persamaan akhir cerita. Apabila dilihat dari srtuktur plot, 

persamaan terdapat pada tahap situation, inciting moment (generating 
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circumstances), dan denonement. Perbedaannya hanya terletak pada rising 

action. 

c.  Tokoh 

1) Engtay dengan Juliet 

a) Ciri fisik 

Tokoh wanita dalam kedua naskah drama ini adalah Engtay dan Juliet. Dalam 

kedua naskah drama ini digambarkan tokoh utama (Engtay) dan bukan merupakan 

tokoh utama yang utama (Juliet), tetapi merupakan tokoh utama tambahan. Kedua 

tokoh ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan berikut. Persamaan 

yang menonjol dari kedua tokoh adalah bahwa dari dimensi fisik kedua tokoh 

digambarkan sebagai sosok gadis yang cantik dan sempurna. Banyak orang yang tergila-

gila kepada kecantikan keduanya. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Romeo : “Siapakah perawan yang menghias tangan satria itu? O, dia lebih 
berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket pada pipi malam, ibarat permata 

di telinga orang hitam, terlampau indah untuk hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai 
merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu dia di antara perempuan, sesudah 
tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya kuterima bahagia! Pernahkah aku 
bercinta? Mataku menyangkal itusebab yang seindah ini tak mungkin kilihat dulu!” 
. (RJ : 38) 

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbitlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yan pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
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memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

Sampek : “ Mungkin dia, bagaimana rupa nona kamu itu? Cantikkah dia?  

Suhiang : “ Kalau dibilang cantik, di kota ini memang Nona kami adalah yang 
paling cantik. Hanya cahay bulan yang sanggup mengalahkan kecantikannya. Dan 
bukan saja cantik, tetetapi juga pintar. Semua kepandaian rumah tanggan dia bisa. 
Sebut saja apa! Menyulam, memasak, berdandan, bisa! Nona kami juga pintar 
surat menyurat. Dia pandai menulis syair sindiran  dan syair pasangan. Jika ada 
orang bertanya siapakah perempuan muda di Serang ini yang memenuhi 
persyaratan sebagai perempuan luar dalam, maka jawabannya hanya satu, Nona 
Engtay kami itu.” (SE : 186-187) 

 

Kecantikan wajah dan kesempurnaan tubuh kedua tokoh wanita dalam naskah 

drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet tidak ada yang dapat menandinginya. Engtay 

dan Juliet adalah bunga bagi masyarakat tempat tinggalnya masing-masing. Mereka 

berdua adalah gambaran wanita idaman bagi semua wanita dan pria. Jika banyak laki-

laki yang mengejarnya, hal itu adalah suatu kewajaran. Engtay dan Juliet menjadi target 

operasi setiap laki-laki yang mengenalnya. Banyak orang yang mengagumi dan melamar 

Engtay, seperti Sampek dan Macun. Romeo, Paris, Theseus, dan Mercutio adalah 

beberapa laki-laki yang jatuh cinta pada Juliet. 

Perbedaan pada ciri fisik kedua tokoh wanita terletak pada pakaian yang 

dikenakan oleh keduanya. Pakaian yang dikenakan oleh Juliet tidak terlalu dijelaskan 

oleh pengarang, akan tetetapi biasanya pakaian masyarakat Eropa pada masa itu berupa 

gaun. Kemungkinan besar gaun yang digunakan adalah gaun-gaun pada masa Yunani 

atau Romawi. Aksesoris yang dikenakan adalah topi atau sapu tangan kecil. Adapun 
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mengenai pakaian yang dikenakan Engtay pengarang tidak secara detail 

menjelaskannya. Pakaian yang dikenakan Engtay dalam kisah ini berupa pakaian wanita 

khas dari Cina. Akan tetetapi bisa dalam pakaian pengantin disebutkan bahwa pakaian 

Engtay berwarna merah menyala penuh ronce  keemasan dan benang perak.  Berikut 

kutipan mengenai pakaian yang dikenakan kedua tokoh. 

Sebuah tandu pengantin yang digotong oleh kuli-kuli, ditaruh di tengah 
rombongan. Di dalam tandu, egtay berbusana pengantin warna merah menyala 
penuh ronce  keemasan dan benang perak. (SE : 259) 

 

Romeo : .............. “Tengok! Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak 
menjadi sarung tangannya? Akan kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

b) Ciri psikologis 

 Persamaan ciri psikologis antara Engtay dan Juliet adalah sama-sama seorang 

wanita yang ekstovert. Pada naskah drama tersebut digambarkan bahwa Engtay 

menceritakan perasaannya kepada Suhiang, pengasuhnya. Ia lebih senang bertukar 

cerita, berkeluh kesah dan mengungkapkan semua perasaannya kepada Suhiang. 

Demikian halnya dengan  Juliet dapat dikatakan sosok yang ekstrovet karena ia berani 

menceritakan semua perasaannya kepada Rahib Lorenzo dan sang pengasuh. Ketika ia 

sedih, ia akan meminta nasihat dari sang Rahib dan saat bahagia ia akan membaginya 

dengan sang pengasuh. Berikut kutipan mengenai hal tersebut. 

Julia : “Ya, Tuhan! Inang, bagaimana mencegah ini? Suamiku di bumi, tetapi 
taatku pada Tuhan, bagaimana taatku akan pulang ke bumi? Kalau suami tak 
mengirimkannya dari langit setelah meninggalkan bumi? Lipurlah aku, berilah 
nasihat, ah! Mengapa Tuhan sampai hati menimpakkan malang atas orang 
selemah aku? Apa nasehatmu?”  (RJ: 31) 
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Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, permpuan perkasa selau berusaha 
dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”  (SE: 23) 

Engtay : “habis sudah dayaku, Suhiang. Rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon suami. 
Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya dunia 
ini.” (SE : 23)  

 

Sementara itu, perbedaan yang paling menonjol dari ciri psikologis kedua 

tokoh wanita dalam kedua naskah drama ini, yaitu Engtay adalah seorang wanita yang 

penurut dan tidak berani menolak semua perintah orang tua. Akan tetetapi tokoh 

Engtay adalah sosok wanita yang pintar, cerdas dan lincah. Ketika Engtay  tidak 

diperbolehkan bertemu Sampek dan ketika dijodohkan dengan Macun ia  berjanji pada 

Sampek akan mendatangi kuburan Sampek dan akan hidup di kehidupan selanjutnya 

walaupun pada mulanya Engtay hanya menerima semua keputusan orang tuanya 

dengan hati pasrah. Ia berpendirian bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang 

tuanya. Selain itu Engtay adalah seorang wanita yang pandai. Ketika ia tidak 

diperbolehkan bersekolah, Engtay menyamar menjadi pria, sehingga kedua orang tua 

Engtay mengakui kepandaiannya, dan akhirnya Engtay diizinkan bersekolah, dengan 

kepandaiannya menyamar sebagai laki-laki inilah murid-murid sekolah tidak ada yang 

tahu bahwa sesungguhnya Engtay adalah seorang perempuan, bahkan Sampek yang 

selam setahun hidup satu kamar dan satu ranjangpun tidak tahu tentang siapa 

sebenarnya Engtay. Sementara itu, Juliet adalah sosok wanita pemberani dan kuat. Ia 

berani menentang kehendak orang tua ketika akan dijodohkan dengan Paris. Bahkan, ia 
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lebih memilih untuk mati daripada menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Berikut 

kutipan mengenai hal tersebut.   

Nyonya Ciok : “Dia yang menyamar menjadi penagih hutang itu tadi. 
Anakmu!” 

Ciok : “Kamu? Kamu? Oooo, anak kurang ajar!” 

Suhiang : “Juragan besar, jangan, ingat dong, juragan besar kan pernah janji 
sedia mengizinkan pergi sekolah ke Betawi kalau Nona Engtay berhasil menipu 
juragan besar.” (SE : 36) 

 

 Julia : Selamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertem. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuk, yang sedang mecari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

Selanjutnya mengenai perbedaan kemampuan, Engtay pandai membuat syair, 

sedangkan Juliet tidak. Syair yang dibuat Engtay merupakan bentuk sindiran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. 

  Sampek : “ Mungkin dia, bagaimana rupa nona kamu itu? Cantikkah dia?  

Suhiang : “ Kalau dibilang cantik, di kota ini memang Nona kami adalah yang 
paling cantik. Hanya cahay bulan yang sanggup mengalahkan kecantikannya. Dan 
bukan saja cantik, tetetapi juga pintar. Semua kepandaian rumah tanggan dia bisa. 
Sebut saja apa! Menyulam, memasak, berdandan, bisa! Nona kami juga pintar 
surat menyurat. Dia pandai menulis syair sindiran  dan syair pasangan. Jika ada 
orang bertanya siapakah perempuan muda di Serang ini yang memenuhi 
persyaratan sebagai perempuan luar dalam, maka jawabannya hanya satu, Nona 
Engtay kami itu.” (SE : 186-187) 
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c) Ciri sosial 

Persamaan ciri sosial yang terdapat di antara kedua tokoh wanita dalam 

naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet adalah kenyataan bahwa kedua tokoh 

tersebut berasal dari golongan menengah ke atas terhormat. Kedua tokoh juga 

merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. Engtay adalah anak dari seorang 

bangsawan Cina bernama Ciok, sedangkan Juliet adalah anak bangsawan kaya dan 

terhormat Verona, yaitu Tuan Capulet yang terkadang mebuat pesta yang meriah di 

rumahnya. Engtay dan Juliet tumbuh dalam limpahan kasih sayang keluarga masing-

masing. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

  Nyonya Ciok : “Apapun yang kamu inginkan sejak kecil, kami 
mengabulkannya. Bahkan waktu kamu ingin sekolah ke Betawi, niat yang 
sangat tidak lazim bagi kebanyakan perempuan bangsa kita, kami 
mengizinkannya juga. Kami percaya, meskipun kamu manja, kamu tidak akan 
tega membuat malu orang tua. Kami bangga kepadamu, Engtay.” 

 

 

Bujang-bujang keluar masuk Capulet beserta istri dan Julia, seorang paman, 
dan tamu-tamu lainnya.  

Capulet : “Selamat datang tuan-tuan! Para wanita yang tak punya lepuh 
akan menari bersama, adakah di antara tamu wanita yang tak suka menari? Berani 
tanggung, yang itu kakinya berlepuh. Benar tidak? Selamat datang tuan-tuan, dulu 
saya juga memakai topeng, bercumbu-cumbu membisikkan kata perayu di telinga 
pasanagan saya yang jelita. Tetapi itu lampau, lampau sudah. Tuan-tuan selamat 
datang! Ayo mainkan musik. Ke samping! Bikin ruangan! Nona-nona, menarilah!” 
(RJ: 36) 
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Persamaan ciri sosial yang lain adalah kedua tokoh wanita merupakan wanita 

yang berpendidikan. Engtay belajar dan bersekolah di Betawi, sedangkan tokoh Juliet 

tidak dijelaskan detail tempat belajarnya. Akan tetetapi, berdasarkan pembicaraan 

tokoh lain digambarkan bahwa Juliet adalah orang yang berpendidikan. Sementara itu, 

persamaan ciri sosial antara kedua tokoh wanita adalah sama-sama mempunyai seorang 

pengasuh yang akan membantunya dalam melakukan segala hal. Pengasuh Juliet adalah 

seorang Inang yang telah merawatnya sejak kecil. Pengasuh-pengasuh tersebut  itu tidak 

hanya membantu Juliet dan Engtay, tetetapi juga tempat mereka mencurahkan segala 

duka. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.      

Julia : “Ya, Tuhan! Inang, bagaimana mencegah ini? Suamiku di bumi, tetapi 
taatku pada Tuhan, bagaimana taatku akan pulang ke bumi? Kalau suami tak 
mengirimkannya dari langit setelah meninggalkan bumi? Lipurlah aku, berilah 
nasihat, ah! Mengapa Tuhan sampai hati menimpakkan malang atas orang 
selemah aku? Apa nasehatmu?”  (RJ: 31) 

 

Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, permpuan perkasa selau berusaha 
dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”  (SE: 23) 

Engtay : “habis sudah dayaku, Suhiang. Rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa diubah-ubah.” 

Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, permpuan perkasa selau berusaha 
dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”  (SE: 23) 

Engtay : “habis sudah dayaku, Suhiang. Rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon suami. 
Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya dunia 
ini.” (SE : 23)  
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Persamaan kedua tokoh wanita yang lain adalah kedua tokoh sama-sama  

dijodohkan oleh orangtua mereka dengan seseorang yang tidak mereka cintai. Engtay 

dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, sedangkan Juliet menikah 

dengan sang kekasih, akan tetetapi dijodohkan dengan Paris. Engtay menikahi Macun 

dengan penuh keterpaksaan. Sementara itu, Juliet menikahi Romeo atas dasar kerelaan. 

Selama dengan Macun, keperawanan Engtay tetap utuh karena mereka belum sempat 

menikah hanya bertunangan. sedangkan Juliet tidak lagi tersisa. Selain itu, motivasi 

pernikahan antara keduanya berbeda. Engtay menikah untuk menjaga martabat dan 

membalas jasa kedua orang tua. Adapun motivasi Juliet menikah adalah karena rasa 

cinta dan juga keinginan untuk mendamaikan keluarga yang berselisih. Selanjutnya, 

pernikahan Engtay dirayakan dengan meriah, sedangkan pernikahan Juliet adalah 

pernikahan rahasia yang disembunyikan dari kedua keluarga.    

Perbedaan status sosial kedua tokoh. Sepintas lalu kedua tokoh adalah 

seorang bangsawan, tetetapi kedudukan kebangsawanan mereka berbeda. Ayah Engtay 

adalah seorang rakyat kelas menengah ke atas, dibuktikan dengan pernikahan Engtay 

yang status sosialnya hampir sepadan, sedangkan ayah Juliet adalah bangsawan 

terhormat biasa bukan keturunan kerajaan.  

Kapten Liong : “Jangan terlalu repot. Pesta akan dipusatkan di 
Rangkasbitung. Aku sudah pesan ondel-ondel dan rombongan ahli akrobat dari 
Surabaya. Ada juga tukang sulap India dan kelompok Cokek Krawang. Malah 
paman Macun sudah ikrar mau mengundang grup Opera Bangsawan dari Penang. 
Pesta pernikahan anak-anak kita akan menjadi pesta paling hebat di 

Rangkasbitung dan tidak akan tertandingi sampai 100 tahu kemudian. Aku sangat 
bangga punya menantu Engtay. 

Engtay : (menangis, lari ke dalam) (SE : 181) 
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Bujang-bujang keluar masuk Capulet beserta istri dan Julia, seorang paman, 
dan tamu-tamu lainnya.  

Capulet : “Selamat datang tuan-tuan! Para wanita yang tak punya lepuh 
akan menari bersama, adakah di antara tamu wanita yang tak suka menari? Berani 
tanggung, yang itu kakinya berlepuh. Benar tidak? Selamat datang tuan-tuan, dulu 
saya juga memakai topeng, bercumbu-cumbu membisikkan kata perayu di telinga 
pasanagan saya yang jelita. Tetapi itu lampau, lampau sudah. Tuan-tuan selamat 
datang! Ayo mainkan musik. Ke samping! Bikin ruangan! Nona-nona, menarilah!” 
(RJ: 36) 

 

 

 

 

Perbedaan antara Engtay dan Julia adalah masalah agama, Engtay merupakan 

pemeluk aliran kepercayaan yang memercayai Dewa-Dewa, sedangkan Juliet adalah 

seorang Nasrani. Dalam kedua naskah drama memang tidak dijelaskan secara gamblang 

mengenai agama kedua tokoh, namun dari perbuatan, pernyataan, sikap, dan lain-lain 

dapat diketahui agama yang dianut tokoh. Semisal, dari surat yang ditulis oleh Engtay, 

perbuatan Engtay yang sembahyang di kuburan Sampek, dan juga dari perbuatan Juliet 

pergi ke gereja. Berdasarkan hal tersebutlah kesimpulan mengenai agama tokoh dapat 

terungkap. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.   

Sukiu : “Soal sakitnya kakak Sampek, saya punya obatnya. Harap 
perhatikan baik-baik. Carilah salju pada bulan Agustus. Otak dari ayam emas, 
hati ular naga hijau dari Lautan Timur. Jeroan burung Hong besayap putih, taring 
serigala berbulu merah dan berkaki lima, dan dua tetes air embun yang masih 
menempel di daun ketapang tepat pada jam dua belas siang. Campurkan semua 
itu lalu godok dalam panci berlian. Atas pekenan Dewa-Dewa pasti kakak akan 
sembuh...... kakau itu semua tidak dapat diperoleh, dipastikan 99,99 persen 
kakak akan meninggal..... kalau kaka sampai meninggal, kuburlah jasad kakak di 
pinggir jalan besar di pekuburan luar kota arah Rangkasbitung. Carilah tanah 
pekuburan di sebelah timur dan kuburan kakak harus menghadap ke barat. 
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Pilihlah bongpay bewarna biru dan tatahlah nama kakak di batu nisan itu dengan 
huruf-huruf yang jelas. Di belakang hari, aku akan datang bersembahyang di 
kuburan kakak. Sekian surat dariku, dan harap jangan melupakan pesanku.” (SE : 
251-254)  

 

Lorenzo : “Tuhan hendaknya memberkahi ikatan suci ini, agar kelak hari tak 
ada penghalang.”.... ikit aku, segera tersimpul ikatan itu. Cinta sebanyak itu tak 
kubiarkan lalu, sebelum gereja meleburnya menjadi satu.” (RJ: 73-74)  

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dari segi fisik Engtay dan Juliet adalah 

sama. Keduanya sama-sama cantik sempurna. Hal yang membedakan adalah pakaian 

yang dikenakan oleh keduanya. Engtay mengenakan baju khas Cina, sedangkan Juliet 

mengenakan gaun khas Eropa. Dilihat dari segi sosial secara umum keduanya sama, 

yaitu sama-sama berasal dari kalangan bangsawan, terkenal, dan  sama-sama 

dijodohkan dengan lelaki yang tidak mereka cintai. Sementara itu, dari segi psikologis 

perbedaan yang paling menonjol adalah Juliet seorang pemberani, sedangkan Engtay 

adalah pribadi yang penurut. Juliet berani menentang keinginan sang ayah untuk 

menikahkannya dengan Paris, sedangkan Engtay tidak berani menentang pernikahannya 

dengan Macun.  Dengan demikian, persamaan kedua tokoh wanita terletak pada ciri 

sosial dan fisik, sedangkan perbedaannya terletak pada ciri psikologis atau sifat kedua 

tokoh. 

2) Sampek dengan Romeo 

a) Ciri fisik 

Kedua tokoh, Sampek dan Romeo digambarkan sebagai pria yang tampan dan 

sangat sopan. Ketampanan keduanya memikat sang tokoh perempuan (Julia dan 
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Engtay). Ketampanan mereka menjadikan sang tokoh perempuan jatuh cinta dan tergila-

gila.  Berikut kutipan mengenai hal tersebut.  

Engtay : “Bagaimana rupa mereka?” 

Suhiang  : “kelihatan capek dan berdebu. Sang tuan sangat tampan dan 
sopan sekali. Sedangkan bujangnya bermata nakal.” (SE : 193) 

 

Inang : “Wah, pilihanmu itu sembarangan saja. Kau tak usah memilih lelaki. 
Romeo itu, uh...! sungguhpun mukanya lebih bagus dari orang lain, dan kakinya 
lebih bagus dari semua kaki lelaki, dan tangannya, dan tubuhnya, sungguhpun tak 
bisa dikatakan apa-apa, tetapi itu di luar segala perbandingan, dia bukan mutu 
kesopanan, tetetapi ia halus budi....” (RJ: 71) 

 

Sementara itu, perbedaan keduanya terletak pada keadaan fisik setelah 

mereka jatuh cinta. Sampek menjadi seorang berpenyakitan dan bertubuh ringkih 

setelah ia jatuh cinta kepada Engtay, sedangkan bagi Romeo peristiwa jatuh cintanya 

tidak membuat perubahan pada fisik. Tubuh Sampek kurus kering, dan sakitnya tak 

kunjung sembuh, selain itu Sampek sangat suka meracau.   

Siang malam berbantal air mata. Sampek Cuma ingat Engtay tercinta. 
Patah tulang bisa disambung. Patah cinta sakit sampai ke jantung. Berpuluh gadis 
dibawa datang. Hati Sampek tetap tak gotang. Hanya Engtay pujaannya seorang. 
Gadis lain tak bisa dibandingkan.  

  Nyonya Nio : (menangis) “Aduh Sampek, anakku, jangan begini, nak. 
Jangan habis hanya lantaran cinta. Sampek, untuk apa mengingat-ingat gadis yang 
telah bertunangan?” (SE : 237) 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    
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Perbedaan lainnya adalah masalah pakaian yang dikenakan keduanya. Dalam 

naskah drama Sampek-Engtay, tidak dijelaskah secara mendetail pakaian seperti apa 

yang digunakan Sampek, akan tetetapi dilihat dari segi geografis, yaitu Cina, Sampek 

mengenakan pakaian khas Cina yang panjang. Adapun Romeo mengenakan pakaian 

yang memudahkannya bergerak, kemungkinan berupa celana dengan baju-baju zaman 

Romawi atau Yunani. Keterangan mengenai pakaian yang digunakan oleh Romeo tidak 

dijelaskan secara gamblang. 

Ia melompat ke tembok dan melompat ke taman (RJ : 44) 

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 

dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 
melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  

 (RJ: 64)  

b) Ciri psikologis 

 Persamaan ciri psikologis yang terdapat antara Sampek dan Romeo adalah 

kenyataan bahwa keduanya adalah sosok yang mengagungkan cinta. Kedua tokoh 

menganggap bahwa cinta adalah kehidupannya dan mereka tidak akan dapat hidup 

tanpa cinta. Cinta memberi kekuatan yang akan mampu mengalahkan semua rintangan 

yang menghadang. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini. 

Siang malam berbantal air mata. Sampek Cuma ingat Engtay tercinta. 
Patah tulang bisa disambung. Patah cinta sakit sampai ke jantung. Berpuluh gadis 
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dibawa datang. Hati Sampek tetap tak gotang. Hanya Engtay pujaannya seorang. 
Gadis lain tak bisa dibandingkan. (SE : 237) 

 

Romeo : “Petunjuk asmara mendorongku mencarimu. Diberinya aku 
nasehat, kuberi ia mata. Aku bukan mualim, tetapi anadaikata kau jauh, laksana 
pantai di sebrang samodra raya, namun untuk tujuanku ini kusabung untungku.” 
(RJ: 108)  

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbittlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yang pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu! (RJ : 46-47) 

  

Perbedaan adalah kepandaian Sampek dan Romeo. Sampek adalah orang yang 

tidak terlalu pandai, bahkan ia kalah dengan Engtay yang cerdik. Dalam naskah Sampek 

dan Engtay ini disebutkan selama satu tahun Sampek tidak pernah tahu siapa Engtay 

sebenarnya, apadahal selam itu mereka satu kamar dan satu ranjang. Kemudian 

disebutkan pula bahwa Sampek salah memperhitungkan tanggal kapan dia akan 

bertemu dan melamar Engtay. Oleh karena kebodohannya, Sampek terlambat 

mendapatkan Engtay dan gagallah semua impian mereka. Pernyataan tersebut dapat 

dilihat dari kutipan berikut.  
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Engtay  : “ .... Hari ini adalah hari ke sepuluh. Seharusnya Sampek datang 
untuk melamarku, seperti yang sudah dijanjikan. Tetapi mengapa belum datang 
juga, ya?  Apa dia tak sanggup menghitung jumlah 8+2, 7+3, 6+4? Mudah sekali, 
masing-masing nerjmlah 10.  (ketakutan) atau Sampek menghitung jumlah ketiga-
tiganya? Dan menjadi 30? Oh, Sampek... Sampek..... kalau begitu nasib kita 
ditentukan oleh kebodohanmu. Oh, Sampek.....” (SE: 168)   

           Sampek : Engtay, Engtay, aku memang bodoh, akan tetetapi apa harus 
seberat ini penderitaan yang harus kutanggung akibat kebodohanku itu? Aku tidak 
sanggup, tidak sanggup....” (SE : 228) 

 

Lain halnya dengan Romeo, tokoh laki-laki ini adalah sosok yang pandai 

membuat syair. Syair-syair tersebut ditujukan untuk memuji kecantikan dan kebaikan 

sang kekasih. Bahasa yang digunakan dalam syair-syair tersebut juga indah dan puitis, 

syair Romeo hanya diketahui oleh Juliet. Kepandaian membuat syair dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

Romeo : “Petunjuk asmara mendorongku mencarimu. Diberinya aku 
nasehat, kuberi ia mata. Aku bukan mualim, tetapi anadaikata kau jauh, laksana 
pantai di sebrang samodra raya, namun untuk tujuanku ini kusabung untungku.” 
(RJ: 108)  

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbittlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yang pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 

batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu! (RJ : 46-47) 
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c) Ciri sosial 

tidak terdapat kesamaan ciri sosial dalam diri Sampek dan Romeo. Sampek 

adalah penduduk biasa, bahkan untuk sekolah saja dia mengandalkan beasiswa. Lain 

halnya dengan Romeo yang merupakan anak dari bangsawan kaya yang hidupnya 

mewah. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut 

  Sampek : “ Yah, kamu memang orang kaya, tentu sudah ditunangkan 
oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tidak ada yang mau dinikahi 

mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari 
pangkat dan kekayaan dulu. Baru calon isteri mau medekatiku seperti laron 
mendekati cahaya lampu.” (SE : 112)  

 

  Sampek : “Aku memang bukan orang kaya. Seberapa besar apapun juga 
dendanya, kalau memang sudah menjadi perjanjian, aku menurut saja. Bilang apa 
dendanya!” (SE : 79) 

 

Tybalt : “Menilik suaranya, ini orang Montague. Ambil anggarku! Hai, 
beranikah jahanam ini menunjukkan tampang di sini dengan seringai untuk 
meperdaya dan menghina pesta ini? Nah, atas kehormatan dan nama keluarga 
kami, kubunuh dia! Bukan dosaku bila dia mati! ” (RJ: 38)    

 

Perbedaannya yang lain terletak pada kenyataan bahwa Sampek seorang 

lajang, sedangkan Romeo sudah menikah. Berbagai usaha telah dilakukan Sampek untuk 

melamar Engtay telah dilakukan, tetapi semuanya sia-sia karena dia miskin dan 

Engtaypun telah dijodohkan dengan Macun. Sementara itu, Romeo berani melakukan 

pernikahan dengan Juliet, meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia tanpa 

sepengetahuan keluarga.  
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Perbedaan selanjutnya adalah mengenai agama yang dianut kedua tokoh. 

Sampek adalah seorang penganut aliran kepercayaan yang memercayai Dewa-Dewa, 

sedangkan Romeo adalah seorang Nasrani. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

  Sampek : “Dengar semua pesanku! Kuburkan aku seperti apa yang 
ditulis Engtay dalam surat itu. Aku yakin Engtay pasti akan datang ke kuburku. 
Tusuk konde ini tandamata dari Engtay. Taruhlah di piring pedupaan di atas 
kuburku. Jika dia datang, dia pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Ibu, Ayah, 
aku minta maaf karena tidak bisa menjaga sampai Ayah, Ibu tua. Maafkan ankamu 
yang tidak berbakti ini. Aku merasa ajalku sudah dekat sekali. Iklaskan anakmu 
pergi. Tetapi ada satu permintaan, jangan benci sama Engtay, sebab dialah satu-
satunya gadis yang aku cintai. Selamat tinggal semuanya.”  

Sampek mati, tangispun meledak. (SE : 255)  

 

Lorenzo : “Tuhan hendaknya memberkahi ikatan suci ini, agar kelak hari tak 
ada penghalang.”.... ikut aku, segera tersimpul ikatan itu. Cinta sebanyak itu tak 
kubiarkan lalu, sebelum gereja meleburnya menjadi satu.” (RJ: 73-74)  

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kedua tokoh mempunyai persamaan 

dan perbedaan. Ciri fisik kedua tokoh secara umum sama, yaitu tampan. Hal yang 

membedakan adalah pakaian dan juga keadaan tokoh setelah jatuh cinta. Ciri psikologis 

keduanya berbeda karena merupakan individu yang berbeda, seperti Sampek yang 

merupakan orang yang pasrah dan mudah patah hatinya sedangkan Romeo merupakan 

orang yang selalu berusaha. Persamaan ciri ini hanya ada pada perasaan mengagungkan 

cinta. Ciri sosial keduanya tidak ada peramaan, Sampek adalah rakyat biasa sedangkan 

Romeo berasal dari kalangan bangsawan dan terkenal di Verona. Perbedaan selanjutnya 

adalah pada agama yang dianut keduanya. Dengan demikian, persamaan kedua tokoh 
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laki-laki hanya terletak pada ciri fisik, sedangkan perbedaannya terletak pada ciri 

psikologis atau sifat kedua tokoh, dan ciri sosial. 

d.  Latar 

Latar antara naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet terdapat 

persamaan dan perbedaan. Latar sosial kedua naskah drama ini secara umum memang 

jauh berbeda. Naskah drama Sampek-Engtay merupakan naskah drama yang berlatar 

kehidupan Cina, sedangkan naskah drama Romeo-Juliet berlatar belakang kehidupan 

masyarakat Eropa, yaitu masyarakat Verona, Italia. Kedua masyarkat tersebut 

mempunyai latar sosial-budaya yang jauh berbeda. Masyarakat Eropa adalah sebuah 

masyarakat yang sangat mengagungkan rasio, dan cenderung menyepelekan spiritual. 

Sementara masyarakat Cina adalah masyarakat yang mengedepankan spiritual, percaya 

tahayul dan penganut aliran kepercayaan.  

Perbedaan sosial-budaya juga dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh 

para tokoh. Dalam Romeo-Juliet pakaian yang dikenakan oleh tokoh laki-laki—Romeo—

adalah pakaian yang memudahkannya dalam bergerak. Kemungkinan besar Romeo 

mengenakan celana. Gaya berpakaian yang dikenakan Romeo kemungkinan adalah gaya 

pakaian Romawi atau Yunani. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 
dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 
melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  
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 Sementara itu, pakaian yang dikenakan Juliet dalam kisah ini berupa gaun. 

Menurut analisis peneliti, pakaian tersebut berupa gaun-gaun gaya Romawi atau Yunani 

dengan aksesoris topi atau sapu tangan.  

Romeo : .............. “Tengok! Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak 
menjadi sarung tangannya? Akan kucium pipi itu!” (RJ : 46-47) 

 

Pakaian-pakaian yang dikenakan dalam naskah drama Romeo-Juliet sangat 

terpengaruh oleh nilai-nilai yang berlaku di Eropa. Hal ini tentu saja berbeda dengan 

pakaian yang dikenakan tokoh naskah drama Sampek-Engtay. Pakaian yang dikenakan 

oleh Sampek kemungkinan adalah pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh dari 

bahu sampai kaki. 

 Sementara itu, pakaian yang dikenakan Engtay berbentuk baju panjang dengan 

ronce emas dan denag perak (pada saat pernikahan Engtay).  Pakaian ini sangat sesuai 

dengan kondisi suhu udara Cina yang rendah.  

Sebuah tandu pengantin yang digotong oleh kuli-kuli, ditaruh di tengah 
rombongan. Di dalam tandu, Engtay berbusana pengantin warna merah menyala 
penuh ronce  keemasan dan benang perak. (SE : 259) 

 

Perbedaan latar juga dapat dilihat dari agama yang dianut masyarakat cerita 

berlangsung. Naskah drama Sampek-Engtay merupakan sebuah naskah drama yang 

berlatar pada kehidupan masyarakat penganut aliran keparcayaan dan percaya kepada 

para Dewa. Sementara itu, naskah drama Romeo-Juliet merupakan naskah drama yang 

berlatar kehidupan masyarakat Kristen (Nasrani). Dalam naskah drama tersebut, nilai-
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nilai Nasrani juga terasa kental. Kedua naskah drama tersebut banyak menggunakan 

kata-kata yang mengungkapkan identitas kedua agama.   

Sukiu : “............. kuburlah jasad kakak di pinggir jalan besar di 
pekuburan luar kota arah Rangkasbitung. Carilah tanah pekuburan di sebelah 
timur dan kuburan kakak harus menghadap ke barat. Pilihlah bongpay bewarna 
biru dan tatahlah nama kakak di batu nisan itu dengan huruf-huruf yang jelas. Di 
belakang hari, aku akan datang bersembahyang di kuburan kakak. Sekian surat 
dariku, dan harap jangan melupakan pesanku.” (SE : 251-254)  

 

Lorenzo : “Tuhan hendaknya memberkahi ikatan suci ini, agar kelak hari tak 
ada penghalang.”.... ikit aku, segera tersimpul ikatan itu. Cinta sebanyak itu tak 
kubiarkan lalu, sebelum gereja meleburnya menjadi satu.” (RJ: 73-74)  

Julia : “Tak usah Ibu, semua yang perlu dan pantas untuk ke gereja esok 
sudah siap. Jadi tinggalkan aku dan biarlah inangku mengawani Ibu malam ini. Aku 
tahu Ibu pasti sangat sibuk  oleh peralata yang sekonyong ini.” (RJ: 119-120) 

 

Oleh karena adanya perbedaan sosial budaya maka juga terjadi perbedaan 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat kedua cerita berlangsung. Dalam masyarakat Cina 

pada waktu itu, terdapat kebiasaan, yaitu jika ada sebuah pernikahan maka pengantin 

wanita akan dibawa dengan tandu. 

Sebuah tandu pengantin yang digotong oleh kuli-kuli, ditaruh di tengah 
rombongan. Di dalam tandu, Engtay berbusana pengantin warna merah menyala 
penuh ronce  keemasan dan benang perak. (SE : 259) 

 

 

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat Verona berlangsung kebiasaan 

pengadaan pesta. Kebiasaan lain adalah masalah penguburan mayat, jika terdapat 
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seorang yang meninggal dunia maka upacara terbaik akan dilakukan bagi sang mayit. 

Sang mayit pun akan dimakamkan dalam pusara keluarga.  

Bujang-bujang keluar masuk Capulet beserta istri dan Julia, seorang paman, 
dan tamu-tamu lainnya.  

Capulet : “Selamat datang tuan-tuan! Para wanita yang tak punya lepuh 
akan menari bersama, adakah di antara tamu wanita yang tak suka menari? Berani 
tanggung, yang itu kakinya berlepuh. Benar tidak? Selamat datang tuan-tuan, dulu 
saya juga memakai topeng, bercumbu-cumbu membisikkan kata perayu di telinga 
pasanagan saya yang jelita. Tetapi itu lampau, lampau sudah. Tuan-tuan selamat 
datang! Ayo mainkan musik. Ke samping! Bikin ruangan! Nona-nona, menarilah!” 
(RJ: 36) 

Capulet : “Senen, ha! O. Tidak, Rabu terlalu terburu. Kamis saja, ya, katakan 
Kamis dia akan kawin dengan bangsawan terhormat ini, kau sedia? Dan setuju 
harinya dicepatkan? Kita rayakan antar kita saja, dengan satu-dua kawan. Sebab 
ingat, Tybalt baru saja mati, dan jika kita pestakan dengan mewah, orang sangka 
kita remehkan Tybalt, sedang kita kerabat dia, jadi kita undang saja enam-tujuh 
orang. Habis perkara-nah! Kamis bagaimana?” (RJ: 98)  

 

Mengenai latar waktu hampir sama, sama di sini dimaksudkan bahwa latar 

waktu ditunjukkan dengan menyebutkan keterangan hari, walaupun tidak disebutkan 

dengan jelas kapan tepatnya peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan berikut. 

Kamar Tidur Sampek Engtay di Asrama. Malam. Betawi.  

(Dua sejoli tengah membaca peraturan yang ditempel di dinding-dinding. 
Sukiu membawa kopor-kopor dan menaruhnya di lantai) (SE : 77)  

Taman Bunga di Tengah Kota, siang  

(Di kebun bunga itu ada kolam penuh teratai dan belibis-belibis yang jinak 
sedang berenang-renang) (SE : 141) 

Balkon Rumah Engtay, senja 
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(Engtay menanti dengan resah) ( SE : 167) 

Ruang depan rumah keluarga ciok di Serang, pagi. 

(Engtay sudah berpakaian lelaki, berjenggot, mengetuk pintu) 

 (SE : 29)   

 

Romeo : “O, dia lebih berseri dari sinar suluh ini.” (RJ: 37) 

(kata ’suluh ini’ menunjukkan bahwa hal tersebut adalah penerangan untuk 
malam hari) 

Capulet : “Senen, ha! O. Tidak, Rabu terlalu terburu. Kamis saja, ya, katakan 
Kamis dia akan kawin dengan bangsawan terhormat ini, kau sedia? Dan setuju 
harinya dicepatkan? Kita rayakan antar kita saja, dengan satu-dua kawan. Sebab 
ingat, Tybalt baru saja mati, dan jika kita pestakan dengan mewah, orang sangka 
kita remehkan Tybalt, sedang kita kerabat dia, jadi kita undang saja enam-tujuh 
orang. Habis perkara-nah! Kamis bagaimana?” (RJ: 98)  

 

 Berdasarkan analisis tersebut, latar kedua naskah drama jelas berbeda. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan letak geografis cerita berlangsung, yaitu 

antara Benua Eropa dan Asia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar kedua 

naskah drama sangat berbeda. 

e.  Sudut Pandang 

Sudut pandang yang digunakan dalam kedua naskah drama sama, yaitu sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccv

Sudut pandang persona ketiga pengarang turut hidup dalm pribadi para 

tokohnya,dapat dirasakan bahwa Shakespeare banyak menggunakan pesan kepada para 

pembaca melalui tokoh yang ditampilkan.   

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan dalam naskah drama Romeo-Juliet adalah sudut pandang orang ketiga. 

Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” mahatahu. 

Selain penggunaan sudut pandang persona ketiga bertujuan memperjelas 

pemahaman pembaca. Kedua naskah ini adalah hasil karya orang luar negeri dan 

diadaptasi serta diterjemahkan oleh orang Indonesia.   

Kesimpulan yang didapat dari analisis di atas adalah sudut pandang yang 

digunakan oleh naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet adalah sama. Kedua 

naskah drama tersebut, menggunakan sudut pandang sudut pandang persona ketiga 

atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. Pengarang menampilkan 

tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata gantinya dan pengarang 

turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

 

 

 

 

 

Tabel 2.  Persamaan Antara Naskah Drama Sampek- Engtay dan Romeo-Juliet: 
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Persamaan  Naskah Drama Sampek- Engtay dan Romeo-Juliet  

Fisik dan Sosial Tokoh Engtay dengan Juliet  digambarkan sebagai 

wanita yang cantik dan sempurna. Tokoh Sampek 

dengan Romeo digambarkan sebagai laki-laki yang 

tampan, dan sopan. Juliet dan Engtay secara ciri 

sosial juga berasal dari kalangan yang sama, yaitu 

bangsawan. 

Plot Plot maju (progresif). Plot ini diawali dengan 

perkenalan, kemudian adanya masalah, dan diakhiri 

dengan penyelesaian. 

Sudut Pandang Sudut pandang kedua naskah drama tersebut adalah 

sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang 

tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” 

mahatahu. 

Cerita  kisah perjuangan cinta  dua pasang kekasih untuk 

mewujudkan kebersamaan. 

Tema kedua naskah drama secara umum terdapat 

persamaan pada tema, yaitu mengenai cinta 
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Tabel 3.  Perbedaan Antara Naskah Drama Sampek- Engtay dan  

Romeo-Juliet  

Perbedaan  Naskah Drama Romeo-

Juliet  

Naskah Drama Sampek- 

Engtay 

Latar  a. Berlatar kehidupan 

rakyat Verona, Italia 

dengan nilai-nilai 

budaya barat atau 

Eropa. 

 

 

 

 

b. Tokoh wanita 

menggunakan gaun 

 

 

 a.  Latar kehidupan 

masyarakat Cina, 

dengan budaya timur 

yang menjunjung tinggi 

nilai kesopanan, 

terutama kesopanan, 

kepatuhan terhadap 

orang tua. 

 b. tokoh wanita 

menggunakan pakaian 

yang biasa digunakan 

oleh orang-orang Cina, 

dengan menggunakan 

pakaian panjang 
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c. Menggunakan baju 

yang memudahkannya 

bergerak, seperti 

celana 

 

 

d. Beragama Kristen 

berlapis yang menutupi 

seluruh tubuh 

 c. Tokoh laki-laki juga 

menggunakan pakaian 

panjang berlapis yang 

menutupi seluruh 

bagian tubuh 

 d. Memercayai aliran 

kepercayaan, seperti 

Dewa-Dewa 

Moral  perjuangan cinta 

mengisyaratkan sesuatu 

yang positif, yaitu agar 

selalu berusaha, tidak 

mudah menyerah, dan 

sebagainya 

perjuangan cinta 

mengisyaratkan pesan 

yang negatif. Diceritakan 

bahwa Sampek (tokoh 

laki-laki) mudah 

menyerah, pasrah 

terhadap nasib yang 

buruk dan sebagainya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccix

Psikologis dan sifat tokoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tokoh wanita adalah 

seseorang yang 

pemberani dan 

mempunyai sifat 

terbuka.  

 

 

 

 

 

b. Tokoh laki-laki adalah 

seseorang yang 

pemberani, 

bertanggung jawab, 

dan mau berusaha 

serta tidak mudah 

menyerah. 

a. Tokoh wanita adalah 

seorang tidak mampu 

menolak perintah 

orang tua padahal hal 

tersebut menyiksanya, 

tidak berani mengambil 

keputusan, dan 

mempunyai sifat 

tertutup.  

 

b. Tokoh laki-laki dalam 

naskah drama Sampek-

Engtay  adalah 

seseorang yang tidak 

berani berkomitmen 

dan tidak mau 

berusaha.  
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Sosial Tokoh Romeo dan Juliet 

memiliki strata sosial yang 

sama atau sederajat di 

dalam masyarakat 

Tokoh Sampek memiliki 

strata sosial yang lebih 

rendah dari tokoh Engtay 

 

Berdasarkan dari uaraian di atas, kedua naskah drama mempunyai beberapa 

persamaan dan perbedaan.  Persamaan struktur naratif, dengan Romeo-Juliet sebagai 

hipogramnya. Persamaan pertama pada ciri fisik dan sosial tokoh, persamaan kedua 

pada plot, yaitu plot maju (progresif), persamaan ketiga pada sudut pandang orang 

ketiga, persamaan keempat pada cerita kisah perjuangan cinta dua pasang kekasih 

untuk mewujudkan kebersamaan, dan  persamaan kelima pada tema, yaitu cinta. 

Mempunyai perbedaan struktur naratif. Perbedaan pertama, kedua naskah drama 

berbeda dalam hal latar berlangsungnya cerita. Perbedaan kedua, naskah drama 

Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet berbeda dalam hal pesan moral yang disampaikan. 

Perbedaan ketiga, naskah drama Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet berbeda dalam hal 

ciri psikologis atau sifat tokoh dan perbedaan yang keempat adalah dalam hal status 

sosial.  

 

 

D. Kajian Feminisme dalam Naskah Drama Sampek-Engtay dan  

Romeo-Juliet  
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1. Analisis Feminisme Liberal dalam Naskah Drama Sampek-Engtay 

 Pembicaraan mengenai peran dan kedudukan tokoh perempuan  dalam naskah 

drama Sampek-Engtay disampaikan melalui tokoh perempuannya. Tokoh tersebut 

digambarkan lewat tokoh utama tambahan. Tokoh tersebut tercermin dari judul naskah 

drama Sampek-Engtay. Perjalanan Engtay sebagai tokoh utama tambahan menunjukkan 

usaha untuk mewujudkan sosok perempuan yang memiliki harkat dan martabat yang 

setara dengan kaum laki-laki.  

Perjuangan Engtay dapat dicermati melalui berbagai latar yang ditampilkan. 

Latar tersebut, yaitu: keluarga, sekolah, dan ketika Engtay dan Sampek bersama di 

Betawi. Perjalanan Engtay dalam melewati berbagai latar tersebut menunjukkan suatu 

proses yang dilaluinya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai perempuan yang 

bermartabat dan berpendidikan. Latar-latar itu mempunyai orientasi dalam 

mewujudkannya. Di dalam latar keluarga, Ia berhadapan dengan ayah dan ibunya yang 

berbeda pandangan dengan dia. Di sekolah ia berhadapan dengan Sampek, teman 

sekaligus pacarnya. Kerbersamaanya dengan Sampek merupakan puncak kematangan 

Engtay dalam hal kepribadian yang diyakininya. Di tiap-tiap latar itu, Engtay dihadapkan 

pada berbagai situasi yang menentang dan belum dapat menerima cita-citanya untuk 

setara dengan kaum laki-laki. 

a. Engtay sebagai Anak 

 Latar keluarga mempunyai fungsi sebagai pengenalan terhadap tata nilai 

patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai mahkluk nomor dua. Perempuan 

dibedakan dengan laki-laki terkait dengan peran dan kedudukannya. Laki-laki berperan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccxii

dan berkedudukan di sektor publik yang dapat mengambil keputusan mutlak dan harus 

dipatuhi anggota keluarga, sedangkan perempuan berperan di ranah domestik dengan 

menjalankan fungsi reproduktif. Pembedaan perlakuan pun terjadi antara anak laki-laki 

dan perempuan karena laki-laki dianggap pewaris dan pelestari tata nilai tersebut. 

Dengan demikian, anak laki-laki mendapat perlakuan istimewa, seperti boleh keluar 

rumah dan bermain dengan bebas. 

 Konsep perempuan ideal dalam pandangan masyarakat patriarkhi adalah  

perempuan yang harus rela mengalah. Sifat yang tercermin dari konsep itu adalah 

perempuan yang diharuskan menjaga kesadaran serta kemurnian mereka, berpikir pasif 

dan menyerah, serta rajin mengurus rumah tangga atau domestisitas. Dengan sifat-sifat 

tersebut, perempuan dapat memberikan dukungan yang besar pada suami mereka. Ibu 

Engtay meyakini konsep tersebut. Berikut peneliti sajikan kutipan yang menguatkan 

argumen itu:  

Nyonya Ciok : “Hatimu memang baik, aku percaya. Untuk itu aku dan 
ayahmu memutuskan untuk tidak membuat kakimu kecil seperti yang sudah 
dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Lihat, kakiku sendiri masih kecil, dan apa yang 
kami putuskan itu menandakan kami sangat mencintaimu.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 

Nyonya Ciok : “Apapun yang kamu inginkan sejak kecil, kami 
mengabulkannya. Bahkan waktu kamu ingin sekolah ke Betawi, niat yang sangat 
tidak lazim bagi kebanyakan perempuan bangsa kita, kami mengizinkannya juga. 
Kami percaya, meskipun kamu manja, kamu tidak akan tega membuat malu orang 
tua. Kami bangga kepadamu, Engtay.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 

Nyonya Ciok : “Seumur hidup, aku dan ayahmu tidak pernah minta apapun 
darimu. Kali ini kami minta janganlah berbuat macam-macam. Kawinlah dengan 
Macun, pergilah bersamanya nanti kalau dia menjemputmu dengan tandu 
pengantin. Dan lupakan Sampek.”  
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Engtay : “Ya,  ibu, ya....” (SE : 214-215) 

 

Kali ini kami minta janganlah berbuat macam-macam. dalam kutipan di atas 

dapat bermakna bahwa perempuan harus patuh, bersabar, dan nrima (pasrah) pada 

laki-laki. Apabila berbuat macam-macam maka akan membuat malu orang tua. 

Kawinlah dengan Macun, pergilah bersamanya nanti kalau dia menjemputmu dengan 

tandu pengantin. Dan lupakan Sampek. Kalimat yang tercetak miring tersebut bermakna 

sang ibu takut Engtay berbuat macam-macam dengan Sampek. Padahal Engtay sangat 

menjaga kehormatannya sabagai perempuan.  

Tidak hanya itu, keluarga Engtay  juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga  

perempuan adalah mahkluk nomor dua. Prestasi hebat apapun yang diraih perempuan 

tetap tidak akan membuat perempuan setara dengan laki-laki. Hal itu terbukti  ketika 

Engtay mencurahkan hati kepada Suhiang tentang perasaannya yang sedih karena 

orangtuanya kurang setuju anaknya bersekolah. Menurutnya, perempuan hanya akan 

menunggu lamaran calon suami. Hal tersebut membuat Engtay merasa akan menjadi 

orang bodoh yang tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Kutipan di bawah ini memberikan 

bukti. 

Engtay : “Habis sudah dayaku, Suhiang, rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa lagi diubah-ubah.” 

Suhiang : “Masa?” 

Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon 
suami. Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya 
dunia ini.” (SE : 23)  
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 Rasa sedih Engtay di ataslah yang  membuat Engtay harus mencari akal 

bagaiman caranya agar dia dapat bersekolah seperti halnya kaum lelaki.  Berangkat dari 

situlah perjuangan Engtay untuk menuntut kesetaraan peran dan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan dimulai. Aksi-aksinya untuk mengelabui orangtuanya mewarnai 

naskah drama ini di bagian awal. Engtay ingin membuktikan bahwa perempuan juga 

panadai seperti halnya kaum lelaki. Keduanya (laki-laki dan perempuan) punya 

kemampuan yang sama jika diberi akses dan kesempatan yang sama. Perempuan juga 

bukan mahkluk nomor dua. Berikut peneliti sajikan monolog dari Engtay yang mendasari 

uraian tersebut. 

Nyonya Ciok : “Dia yang menyamar menjadi penagih hutang itu tadi. 
Anakmu!” 

Ciok : “Kamu? Kamu? Oooo, anak kurang ajar!” 

Suhiang : “Juragan besar, jangan, ingat dong, juragan besar kan pernah janji 
sedia mengizinkan pergi sekolah ke Betawi kalau Nona Engtay berhasil menipu 
juragan besar.” (SE : 36). 

 

Kutipan itu merupakan dialog yang menggambarkan kedaannya sebagai anak 

perempuan yang mampu melakukan tantangan ayahnya yang berjanji akan memberi izin 

kepadanya untuk bersekolah apabila Engtay berhasil menipunya. Engtay memandang 

konsep perempuan ideal sebagaimana uraian di atas sebagai bentuk pengekangan bagi 

perempuan, sekaligus penguasaan atas diri perempuan. Perempuan seolah tidak 

memiliki hak atas diri dan kehidupannya. Di hadapan orangtuanya, Engtay benar-benar 

hanya akan dibimbing ke peran domestik dan berkedudukan sebagai istri. Engtay merasa 

bahwa dia pun sebenarnya punya hak untuk maju dan berkembang serta dapat 

mengambil peran di sektor publik. Perhatikan kutipan berikut. 
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Engtay : “Ibu, betulkan perempuan dilahirkan untuk menjadi mahlik 
lemah, dan tidak berdaya untuk memilih sendiri jalan nasibnya?” 

Nyonya Ciok : “kita boleh memilih, tetapi keputusannya tidak di tangan 
kita. Itulah kodrat.” 

Engtay : “Dan apa itu tidak bisa diubah?” 

Nyonya Ciok : “banyak yang berusaha mengubahnya, tetapi tak ada yang 
sanggup.” 

Engtay : “Betul tak ada yang sanggup. Tadinya kupikir aku sanggup. Aku 
berhasil melewati masa-masa sekolah dan langsung menganggap diriku kuat. 
Tetapi nyatanya aku tetap harus patuh terhadap keputusan orang tua dan tidak 
berani melenceng dari garis kodrat. Selalu kalahkah kaum kita, ibu?” 

Nyonya Ciok : “Tidak selalu,anakku. Jika kau memandangnya bukan dari 
segi badaniyah, kemenangan kita adalah semacam kemenangan kecil-kecilan. 
Misalnya berhasi membikin lelaki menyerah segala urusan dapur dan kamar 
tidur. Mengikat mereka untuk betah di rumah sampai tua. Atau terkadang 
sesaat dua saat mereka kita bikin bertekuk lutut lewat senjata rahasia kita. 
Menghiba-iba dan menjadi bayi kembali.”  

Engtay : “Cuma itu?” 

Nyonya Ciok : “Apa kau mau lebih dari itu? Lelaki memandang 
perkawinan ibarat perang, sedang bagi perempuan perkawinan adalah sebuah 
karunia. Mengapa? Kerena kitalah yang memberikan keturunan. Dan kita harus 
bangga dengan itu. Kau tidak?” 

Engtay : “Tidak tahu, ibu. Tetapi aku sering meras nilai kita sebagai 
perempuan tidak hanya itu. Aku sendiri tidak tahu apa kekurangannya, tetapi 
aku merasa ada yang kurang. Dan aku tidak puas dengan hanya menjadi yang 
selalu kalah.” 

Nyonya Ciok : “Bersedia kawin dengan Macun jangan kau pandang 
sebagai kekalahan. Harus kau anggap sebaliknya. Kalau kau sebagi anak berhasil 
mengangkat derajat orangtua, itulah kemenangan. Kalau kau berhasil membuat 
dirimu patuh pada kehendak orangtua, itulah kemenangan. Dan hal itu sudah 
dilakukan sejak berabad-abad lalu oleh para leluhur kita. Kau tidak bisa lari dari 
kebiasaan turun-temurun ini.” 

Engtay : “Mungkin belum zamannya. aku dilahirkan terlalu cepat.” 

Nyonya Ciok : “Ayo Engtay! Jangan coba menghujat takdir, nanti kamu 
kualat.”  

Engtay : (diam saja, hatinya gundah bagai diiris sembilu)  

(SE : 214-219) 
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Orangtua Engtay tidaklah mendukung cita-citanya itu, justru mereka, memaksa 

Engtay untuk menikah dengan Macun. Pemuda kaya raya yang jatuh cinta kepada 

Engtay.  Perhatikan kutipan berikut. 

Nyonya Ciok : “Seumur hidup, aku dan ayahmu tidak pernah minta apapun 

darimu. Kali ini kami minta janganlah berbuat macam-macam. Kawinlah dengan 
Macun, pergilah bersamanya nanti kalau dia menjemputmu dengan tandu 
pengantin. Dan lupakan Sampek.”  

Engtay : “Ya,  ibu, ya....” (SE : 214-215) 

 

 Ciok : “Bagaimana Engtay? Kau dengar sendiri rencana calon suamimu 

 Engtay : (diam saja) 

 Nyonya Ciok : “Kau harus menjawabnya.” 

 Engtay : (Cuma menganggukkan kepala, Nyonya Ciok kurang puas) 

 Kapten Liong : “Sudah, sudah, anggukkan Engtay sudah cukup jelas. Mau apa 
lagi? Hanya itu yang dilakukan perempuan jaman baheula. Istrikupun Cuma 
mengangguk waktu ditanya apa mau kawin sama aku. Ibuku juga. Demikian juga 
nenek-nenek kita. Mau apa lagi? Sudah tradisi. (SE : 180-181) 

 

 

Diaolog  tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan Engtay yang hanya terpaku 

kepada Sampek. Dia hanya menganggukkan kepala saat dipaksa menikah dengan 

Macun, pemuda pilihan orangtuanya. Engtay tidak dapat menolak karena ia sangat 

hormat dan patuh terhadap orangtuanya. Dengan keadaan yang demikian, Engtay 

beerjanji akan hidup dengan Sampek di kehidupan yang akan datang. Hal tersebut 

dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Engtay  : “...  tak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda mata selain tusuk 
konde ini. Anggaplah ini sama dengan aku. Kita tidak berjodoh kali ini, tetapi 
berdoalah agar pada penjelmaan lain kita akan ditakdirka para dewa menjadi 
pasangan kekasih yang saling mencinta.” (SE : 206) 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar keluarga merupakan 

latar yang pertama dalam kehidupan Engtay. Dalam latar tersebut Engtay berkedudukan 

sebagai anak perempuan. Peran yang dijalankannya pun peran sebagai anak. Latar 

tersebut menjadi awal protes-protesnya terhadap ketidaksamaan perlakuan antara laki-

laki dan perempuan. Dalam latar keluarga, dirinya berhadapan dengan ibu dan ayahnya. 

Berbagai dialog dan peristiwa yang dialami Engtay, ketika berhadapan dengan 

orangtuanya tersebut semakin menjadi penguat cita-citanya untuk setara dengan laki-

laki.  

b. Engtay sebagai Murid di Sekolah Putra Bangsa 

Sebagai murid, Engtay sangat rajin menuntut ilmu, tidak hanya dengan 

membaca buku-buku pengetahuan, tetetapi juga pandai menjawab pertanyaan  guru. 

Hal itu menyuratkan, Engtay menjalankan peran sebagai murid tersebut dengan baik. 

Dia juga giat belajar dan senantiasa dapat menyerap pengetahuan dengan otak dan 

hatinya. Baginya ilmu merupakan hal penting sebagimana halnya asupan gizi bagi 

pertumbuhan seorang anak. Berikut peneliti sajikan kutipan yang menunjukkan 

kedudukan Engtay sebagai murid. 

Guru : itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu encer sekali Engtay, 
dan sungguh kau tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku. Apalagi kalimat-
kalimat yang kamu baca dalam kitab perihal kencing? Katakan, biar kawan-
kawanmu yng bebal ini mendengar.” (SE : 100) 

 

Latar Engtay meneruskan sekolahnya, mempresentasikan cara perempuan 

untuk keluar dari penindasan, yaitu dengan pendidikan. Berbagai pengalaman yang 

dialami oleh Engtay merupakan bekal yang berharga untuk menghadapi kehidupan di 

masa yang akan datang. Dengan pendidikan, perempuan dapat mengasah  intelektual 
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dan kepribadiannya. Berbagai hal yang diajarkan di pesantren, seperti: disiplin, 

kesederhanaan, kemandirian, serta teladan dari orang lain menjadikan Engtay mapan 

secara intelektual dan kepribadian. Di sekolah inilah kepandaian Engtay diuji. Dia 

terpaksa harus menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan. Yang paling 

ditakutkan Engtay adalah kebiasaan para kaum lelaki yang membuang air kecil sambil 

berdiri, karena dia tak ingin melakukan hal yang sama dengan sikap murid-murid lelaki di 

sekolahnya, maka Engtay sengaja menyiram kamar mandi dengan air kotor sehingga 

diberlakukan peraturan baru, yaitu membuang air kecil harus jongkok.  Berikut 

kutipannya. 

Guru : tetapi coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi, 
hitamnya! Kotornya! Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara 
mengotorinya? Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Kenapa Engtay? Mau 
omong apa? Kamu yang satu-satunya tadi tidak tergolong, apa kamu kencing 
sambil jongkok?” 

Engtay : Maaf guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil.” 

Guru : Bagus-bagus, sejak saat ini dengar bunyi dari peraturan-peraturan 
itu. Dan patuhi. Kalian yang melanggar, akan kusuruh hukum pukul tongkat tujuh 
kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. 
Sekarang kalian kuhukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya. 
Kecuali Engtay.” 

Dalang : Para pemirsa tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tak lain dan 
tak bukan adalah Engtay sendiri. Paham mengapa ia berbuat demikian? Engtay 
tidak ingin rahasianya terbuka. Ya, kan? Mana mungkin seorang perempuan 
sanggup kencing berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergokinya 
bagaimana? Kan mereka bisa curiga. 

Jadi Egtay berpikir keras bagaimana caranya agar kencing sambil jongkok 
dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke 
tembok WC. Engtay berhasil, cerdik-kiawan sekali anak itu.” (SE : 100-102) 

 

 

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa Engtay adalah seorang yang cerdik 

daripada semua murid lelaki yang ada di sekolah. Dengan kepandaiannya itulah siapa 

Engtay sebenarnyapun tidak ada satupun orang yang tahu.  
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Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa latar sekolah merupakan 

latar yang penting dalam kehidupan Engtay. Di tempat itu, Engtay dididik dengan 

berbagai macam ilmu pengetahuan yang menjadikannya sebagai perempuan yang 

cerdas dan berkepribadian baik. Dalam latar itu, Engtay berkedudukan sebagai murid. 

Akan tetetapi, bukan hanya sebagai murid yang paintar dalam berbagai pelajaran, 

Engtay juga pandai menyembunyikan identitas.  

c. Engtay sebagai Kekasih Sampek 

Kebersamaan Engtay dan Sampek menggambarkan situasi ketika perempuan 

terjun ke dunia pendidikan. Berbagai dialog dengan Sampek menyuratkan kecerdasan 

yang dimiliki Engtay dibanding dengan murid lainnya, termasuk Sampek. Engtay yang 

selama setahun tidur seranjang dengan Sampek, berhasil menjaga kesuciannya karena 

Sampek tidak mengetahui identitas Engtay yang sebenarnya. Berikut peneliti sajikan 

kutipan yang mengilustrasikan penjelasan tersebut. 

Sampek : (sambil menangis) “tak tahu kapan bisa bertemu lagi, hidupku 
sekarang seperti kabut. Mengigil dan tanpa kendali. Tidak tahu kapan bisa 
bertemu lagi. Segalanya tak pernah ada yang pasti.” (SE : 161)  

Sukui : “Jadi juragan Engtay itu Nona?”  

Sampek : “Ya.” 

Sukiu : “Dan Tuan baru tahu tadi pagi? 

Sukiu : “Betul-betul Tuan belum sempat... begitu?... 

Sampek : (lemas) “Ya, Sukiu, aku belum sempat menjamah, Engtay masih 
suci.” (SE : 162)  

 

Pernyataan Sampek di atas menunjukkan adanya tingkat kecerdasan Engtay 

yang lebih tinggi dari Sampek. Meskipun Engtay perempuan, bukan berarti ia lebih 
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bodoh daripada kaum lelaki. Dalam hal bernalarpun Engtay memilki kecerdasan yang 

unggul. Hal ini terbukti ketika Engtay membuat janji dengan Sampek kapan dia harus 

dilamar Sampek. Karena kebodohan Sampek, proses. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan dialog di bawah ini.   

Engtay  : “ .... Hari ini adalah hari ke sepuluh. Seharusnya Sampek datang 
untuk melamarku, seperti yang sudah dijanjikan. Tetapi mengapa belum datang 
juga, ya?  Apa dia tak sanggup menghitung jumlah 8+2, 7+3, 6+4? Mudah sekali, 
masing-masing nerjmlah 10.  (ketakutan) atau Sampek menghitung jumlah ketiga-
tiganya? Dan menjadi 30? Oh, Sampek... Sampek..... kalau begitu nasib kita 
ditentukan oleh kebodohanmu. Oh, Sampek.....” (SE: 168)   

           Sampek : Engtay, Engtay, aku memang bodoh, akan tetetapi apa harus 
seberat ini penderitaan yang harus kutanggung akibat kebodohanku itu? Aku tidak 
sanggup, tidak sanggup....” (SE : 228) 

 

Kedudukan Engtay di hadapan Sampek begitu penting. Sampek sangat memuja 

Engtay. Bagi Sampek, Engtay adalah calon pendamping seumur hidup. Sampek juga 

menganggap bahwa dirinya adalah ujung pencarian hidupnya. Sampek takkan dapat 

berpaling dari Engtay, meskipun sakit yang dialaminya akibat ditinggalkan Engtay. 

Berikut kutipan dialog yang melatarbelakangi penjelasan tersebut. 

Siang malam berbantal air mata. Sampek Cuma ingat Engtay tercinta. 
Patah tulang bisa disambung. Patah cinta sakit sampai ke jantung. Berpuluh gadis 
dibawa datang. Hati Sampek tetap tak gotang. Hanya Engtay pujaannya seorang. 
Gadis lain tak bisa dibandingkan. (SE : 237) 

 

Posisi Engtay sebagai tambatan hidup Sampek pun dapat digambarkan pada saat 

Sampek meninggal hanya karena surat dari Engtay yang isinya mengaskan bahwa 

mereka akan berjodoh setelah kehidupan mereka yang selanjutnya. Maksud dari 
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kehidupan yang selanjutnya adalah bahwa Sampek dan Engtay harus mati terlebih 

dahulu agar dapat bertemu kembali. Karena cintanya dan tak ingin terpisah berlama-

lama dengan Engtay, Sampek memutuskan untuk segera mengakhiri hidupnya, Sampek 

tak punya daya untuk lebih bersemangat mejalani kehidupan tanpa Engtay. Berikut 

kutipan dialog yang melatarbelakangi penjelasan tersebut. 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

Sampek : “Sejak kau pergi, dunia gelap rasanya, setiap hari aku hanya 
menghitung-hitung kapan kita bisa bertemu lagi. Nasi yang kutelan rasa sekam, 
dan air minum serasa duri. Tidak satupun pelajaran dari guru yang masuk ke 
dalam kepalaku yang sudah penuh dengan kamu, kamu, kamu. Hidup sudah tak 
ada gunanya lagi tanpa kehadiranmu. Apakah kau juga merasa seperti yang aku 
rasa, Engtay?” 

 

Engtay : “Ah, Engtay, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping.” 

Sampek : “Lelaki yang jatuh cinta bisa memakai kata-kata berbunga. Aku 
tidak. Apa saja yang kukatakan memeng begitu kenyataannya.” (SE: 201-202) 

 

  Sampek : “Dengar semua pesanku! Kuburkan aku seperti apa yang 
ditulis Engtay dalam surat itu. Aku yakin Engtay pasti akan datang ke kuburku. 
Tusuk konde ini tandamata dari Engtay. Taruhlah di piring pedupaan di atas 
kuburku. Jika dia datang, dia pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Ibu, Ayah, 
aku minta maaf  karena tidak bisa menjaga sampai Ayah, Ibu tua. Maafkan 
anakmu yang tidak berbakti ini. Aku merasa ajalku sudah dekat sekali. Iklaskan 
anakmu pergi. Tetapi ada satu permintaan, jangan benci sama Engtay, sebab 
dialah satu-satunya gadis yang aku cintai. Selamat tinggal semuanya.”  

  Sampek mati, tangispun meledak. (SE : 255) 
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Kebersamaan Engtay dan Sampek membawa Engtay ke dalam kisah asmara yang 

tak sanggup Engtay tinggalkan. Engtay sangat mencintai Sampek, walaupun keluarga 

menentang  hubungannya dengan Sampek. Karena terlanjur mencintai Sampek, Engtay 

tak segan untuk melakukan hal yang sangat berani dengan menjatuhkan tubuhnya ke 

dalam liang kubur Sampek. Berikut peneliti sajikan kutipan yang mengilustrasikan 

penjelasan tersebut. 

Engtay : “Kau taruh tusuk kondeku di sini. Aku tahu apa yang kau harapkan 
dariku. Sampek, kuambil tusuk konde ini. Akan kuketuk-ketuk di kuburanmu. Kalau 

kita memang jodoh, kuburan ini pasti akan terbuka. Lalu aku akan masuk dan 
menjadi satu dengan jasadmu untuk selama-lamanya. Tetapi kalau memang tidak 
berjoboh, tentu aku akan terus dibawa Macun ke Rangkasbitung dan jadi isterinya 
seumur hidup. Sampek, kau mati lantaran aku. Buktikan bahwa kematianmu tidak 
sia-sia. Aku ketukkan tusuk konde ini tiga kali. Terbukalah... terbukalah kuburmu 
ini!” (tiba-tiba setelah ketukan yang ketiga, terdengar gelegar guntur, padahal 
langit tak sedang mendung. Lalu cahaya, bagai meteor jatuh dari langit. Cahaya 
tersebut langsung membentur kuburan Sampek, sehingga kuburan menjadi 
terbelah dan menganga) 

Engtay : “kita memang berjodoh, tunggu aku Sampek, aku datang!”       ( 
Engtay masuk ke dalam kubur Sampek dengan gerakan yang sangat indah sekali) 
(SE : 268-270) 

 

Pernyataan Engtay di atas menunjukkan adanya kesadaran bahwa 

perempuanpun bisa melakukan hal yang berani, yang mempertaruhkan nyawanya 

sendiri demi orang lain.  Perempuan seharusnya diberi  kebebasan haknya, untuk 

mengembangkan dirinya  dan mengekpresikan diri dengan dunia luar, memperoleh 

pendidikan, berkarya, dan melakukan hal-hal yang lebih dari sekadar tugas-tugas 

domestik yang digariskan padanya. Pemikiran tersebut dilandasi pandangan bahwa 

perempuan juga memiliki perasaan dan logika seorang manusia, khususnya laki-laki. 

Perempuan seharusnya juga diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan 
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nasibnya sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Pernyataan-pernyataan itulah 

yang sekaligus kritik terhadap konsep perempuan ideal yang diidam-idamkan oleh ayah 

dan ibu Engtay.   

Pernyataan Engtay di bawah ini mempertegas keinginannya untuk memiliki 

kebebasan memilih, dalam hal ini adalah memilih pasangan hidup. Ia ingin menunjukkan 

pada keluarganya dan juga pada orang lain bahwa ia berhak mendapatkan hak-haknya 

sebagai mahluk hidup yang memiliki perasaan cinta kasih kepada orang lain. Dia tidak 

ingin dipandang lemah oleh sebagian orang. Dia mampu membuktikan bahwa 

perempuan dapat melakukan hal-hal yang berbahaya bagi nyawanya sendiri.  

Meskipun begitu, Engtay patut bergembira karena Suhiang dapat menjadi 

tempat ia berbagi keluh kesah tidak seperti keluarganya. Suhiang beranggapan bahwa 

Engtay pantas hidup. Oleh karena itulah Suhiang membantu Engtay dalam menyiapkan 

penyamaran Engtay sebagai laki-laki. untuk mendapatkan haknya dan pantas hidup 

bersama Sampek. Berikut peneliti sajikan kutipan yang mengilustrasikan penjelasan 

tersebut. 

Suhiang  : “ Jangan kelewat sedih, Nona, permpuan perkasa selau berusaha 
dengan akalnya supaya segala hal yang direncanakan terlaksana.”   

Engtay : “Habis sudah dayaku, Suhiang, rasanya tidak mungkin lagi aku 
membujuk ayah ibu. Larangan mereka tidak bisa lagi diubah-ubah.” 

 Suhiang : “Masa?” 

 Engtay : “Aku akan menjadi gadis pingitan, menunggu lamaran calon 
suami. Aku akan menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu betapa luasnya 
dunia ini.” (SE : 23)  

Suhiang : eh, tunggu dulu, apa Nona lupa, ayah Nona perna sesumbar begini 
’aku akan kasih izin kamu sekoalah di Betawi,kalau kamu berhasil menipuku’ ha, 
tuh, tidak mau dicoba? Namanya juga usaha.” 
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Engtay : “Dicoba bagaimana? 

Suhiang : “Ya, menipu ayah Nona, begitu.  

Engtay : “.......... kamu betul Suhiang. Kenapa akal ini tidak pernah 
kupikirkan, ya? Betul, mana baju lelaki itu?” (SE : 23-25) 

 

 

Peneliti menyimpulkan dari uraian di atas bahwa kebersamaan Engtay dan 

Sampek dalam berbagai tempat merupakan puncak perjalanannya dalam naskah drama 

ini. Sampek adalah tipe laki-laki yang berpendidikan dan berwawasan luas.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Engtay  adalah 

kakasih Sampek. Kedua keluarga mereka tidak menyetujui hubungan mereka karena 

Engtay adalah tunangan orang lain, akan tetetapi Engtay nekat untuk tetap bertahan 

dengan Sampek meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Akhirnya dengan 

berjuta keberanian, Engtay terjun ke dalam makam Sampek demi hidup bersama 

dengannya di kehidupan selanjutnya.  

Uraian mengenai peran dan kedudukan Engtay yang merupakan tokoh utama 

naskah drama di atas menurut perspektif feminisme dapat dikonkretkan maknanya 

sebagai berikut. 

 a. Perempuan generasi tua, yang dalam konteks ini  dimanifestasikan oleh ibu Engtay, 

menyatakan bahwa kedudukan perempuan adalah sebagai istri yang berperan di 

sektor domestik atau rumah tangga dan menjalankan fungsi reproduktif. 

Menurutnya, dengan cara seperti itu perempuan dapat mengangkat derajat suami 

dan keluarganya karena memang seperti itulah konsep perempuan ideal. Sebagai 
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anak perempuan, Engtay senantiasa diarahkan ibunya untuk menurut pada 

konsepsi tersebut.  

b.  Pola hubungan kesetaraan atau kemampuan perempuan untuk tampil sebagai 

individu yang setara kedudukannya dengan laki-laki didukung oleh potensi 

intelektual dan kepribadian yang dimiliki. Potensi itu diasah melalui pendidikan, 

pengalaman, dan kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan potensinya. 

Dengan demikian, perempuan dapat berperan penting di masyarakat dan menjadi 

tokoh yang dipertimbangkan. Hal itu terlihat ketika Engtay bersekolah. Selama di 

sana, Engtay berhasil mengungguli kepandaian murid lelaki. Dengan demikian, 

prempuanpun akan dapat setara dengan laki-laki apabila terbuka kesempatan 

seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu sesuai 

dengan konsepsi dan cita-cita para kaum feminis liberal yang berjuang mencapai 

kesetaraan dengan jalan pendidikan. 

c.  Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara menurut konsepsi laki-

laki modern (dalam hal ini direpresentasikan oleh Sampek). Perempuan adalah 

pendamping yang sejajar dengannya. Sampek berpandangan bahwa Engtay 

berkedudukan sebagai kekasih yang pandai, bahkan lebih pandai dari Sampek. Hal 

ini membuktikan bahwa tidak selamanya tingkat kecerdasan dan intelektualitas 

perempuan lebih rendah dari lelaki.  

 

2. Analisis Feminisme Liberal dalam Naskah Drama Romeo-Juliet  

Aliran feminis liberal sangat mendukung industrialialisasi dan modernisasi yang 

dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan perempuan karena ia 
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berdasarkan kapitalisme liberal yang menghendaki persamaan hak bagi laki-laki dan 

perempuan di berbagai bidang termasuk bidang pekerjaan, partisipasi politik, dan 

pendidikan. Jadi, seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan persamaan 

perlakuan dengan laki-laki untuk memajukan eksistensinya. 

Peran dan kedudukan perempuan ternyata sangat diperngaruhi oleh kultur 

masyarakat tempat tinggal perempuan. Definisi peran telah diperkuat atas nama agama 

dan budaya yang dilakukan atas nama adat dan pembuat kebijakan laki-laki. Partisipasi 

perempuan dalam politik terhambat budaya yang mendefinisikan perempuan dalam 

pembagian kerja secara tradisional, sebagai ibu sekaligus pekerja domestik.  

Feminisme liberal perempuan berkedudukan dan berperan di sektor publik dan 

menuntut kesetaraan di dalamnya.  Perempuan juga dapat berkerja dan menopang 

kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu dan ibu 

rumah tangga, tetetapi mereka juga dapat berperan ganda. 

 Sebelum mengkaji mengenai Feminisme Liberal yang terdapat dalam naskah 

drama Romeo-Juliet, akan terlebih dahulu dibahas mengenai mengenai peran dan 

kedudukan tokoh perempuan  dalam naskah drama Romeo-Juliet. Dalam naskah ini 

disampaikan melalui tokoh perempuannya. Tokoh tersebut disampaikan lewat tokoh 

utama tambahan. Tokoh tersebut tercermin dari judul naskah drama, Romeo-Juliet. 

Perjalanan Juliet sebagai tokoh utama tambahan menunjukkan usaha untuk 

mewujudkan sosok perempuan yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan 

kaum laki-laki.  
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Perjuangan Juliet dapat dicermati melalui berbagai latar yang ditampilkan. Latar 

tersebut, yaitu: keluarga dan di kota Verona ketika Juliet dan Romeo bertemu dan 

menjalin kisah asmara. Perjalanan Juliet dalam melewati berbagai latar tersebut 

menunjukkan suatu proses yang dilaluinya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai 

perempuan yang bermartabat dan menginginkan kebebasan memeroleh haknya untuk 

mencintai orang yang ia kasihi. Di dalam latar keluarga, Ia berhadapan dengan ayah dan 

ibunya (keluarga Capulet) yang memaksa Juliet menikahi seseorang yang tidak Juliet 

cintai. Di kota Verona, Juliet bertemu dengan Romeo, mereka saling jatuh cinta, 

menikah secara sembunyi-sembunyi di gereja rahib Lorenzo. Kerbersamaanya dengan 

Romeo merupakan puncak keberanian Juliet dalam hal memeroleh haknya untuk 

mencintai dan dicintai oleh orang lain. Di tiap-tiap latar itu, Juliet dihadapkan pada 

berbagai situasi yang menentang dirinya untuk mencintai Romeo, selain itu Juliet lebih 

berani menerima resiko yang membahayakan nyawanya sendiri pada saat dia minum 

obat yang membuatnya mati suri, hal tersebut dia lakukan demi cintanya kepada 

Romeo. 

a. Juliet sebagai Anak 

 Latar keluarga mempunyai fungsi sebagai pengenalan terhadap tata nilai 

patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai mahkluk nomor dua. Perempuan 

dibedakan dengan laki-laki terkait dengan peran dan kedudukannya. Laki-laki 

(Ayah/Tuan Capulet)berperan dan berkedudukan di sektor publik yang dapat mengambil 

keputusan mutlak dan harus dipatuhi anggota keluarga, sedangkan perempuan 

berperan di ranah domestik dengan menjalankan fungsi reproduktif. Pembedaan 

perlakuan pun terjadi antara anak laki-laki dan perempuan karena laki-laki dianggap 

pewaris dan pelestari tata nilai tersebut. Dengan demikian, anak laki-laki mendapat 
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perlakuan istimewa, seperti boleh keluar rumah dan memilih siapapun wanita yang 

dicintainya, berbeda dengan sosok Juliet yang dipaksa untuk menikah dengan laki-laki 

pilihan orangtua khususnya sang ayah. Konsep perempuan ideal dalam pandangan 

masyarakat patriarkhi adalah  perempuan yang harus rela mengalah. Sifat yang 

tercermin dari konsep itu adalah perempuan yang diharuskan menjaga kesadaran serta 

kemurnian mereka, berpikir pasif dan menyerah, serta rajin mengurus rumah tangga 

atau domestisitas. Berikut peneliti sajikan kutipan yang menguatkan argumen itu:  

  Capulet : “.......... hai, si manis sayang, usahlah terima kasih dan 
bangga. Tetapi Kamis nanti dengan hias rias kau berangkat dengan Paris ke 
gereja Sang Petrus. Kalau tak mau kuseret kau bagai dicincang! Faham? Hai, 
anak laknat, daging busuk! Huh, si muka lilin!” 

 Juliet : “O, Ayah, dengan sujud kuminta. Dengarkan sepatah kata dengan 
sabar.”  

Ia bersujud 

  Capulet : “ Persetan anak durhaka! Anak tak tahu adat! Dengarkan! 
Kamis kau mesti ke gereja. Kalau tidak aku tidak mau melihat tampangmu lagi. 
Jangan omong, jangan bantah jangan jawab! Tanganku gatal! Dinda, kita 
bersyukur, Tuhan memberkahi kita anak tunggal ini. Namun yang astu itu 
berlebihan dan kita terkutuk mendapatkannya.” (RJ : 106) 

 

Dengan adanya kata-kata Tetapi Kamis nanti dengan hias rias kau berangkat 

dengan Paris ke gereja Sang Petrus. Kalau tak mau kuseret kau bagai dicincang. Hai, 

anak laknat, daging busuk! Huh, si muka lilin!. ! Kamis kau mesti ke gereja. Kalau tidak 

aku tidak mau melihat tampangmu lagi dalam kutipan di atas dapat bermakna bahwa 

perempuan harus patuh, bersabar, dan nrima (pasrah) dan harus menuruti apapun kata 

laki-laki, meskipun kata-kata tersebut sangat kasar (Hai, anak laknat, daging busuk! Huh, 

si muka lilin!)dan tidak pantas diucapkan oleh seorang ayah. Apabila perempuan tidak 

mau mengalah/menurut maka sang Ayah akan menyeret Juliet bagai dicincang dan 

tidak mau melihat tampang Juliet  lagi. Kalimat yang tercetak miring tersebut bermakna 
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seorang anak perempuan harus menuruti apapun kemauan orangtuanya, kalau tidak, 

sang anak akan mendapatkan perkataan yang sifat kasar dari orangtuanya. Padahal, 

seorang anak perempuan adalah manusia yang harus diberi limpahan kasih sayang yang 

dalam. 

 Penuturan ayah Juliet di ataslah yang  menimbulkan  luka di dalam hatinya. 

Juliet memang masih remaja saat itu. Akan tetetapi, hal itu tidak membuatnya patuh 

pada nasihat ayah. Justru, berangkat dari situlah perjuangan Juliet untuk menuntut 

haknya untuk mencintai orang lain dengan bebas dimulai. Keberaniannya melakukan 

tindakan yang nekat sangat mewarnai naskah drama ini. Juliet ingin membuktikan 

bahwa perempuan juga berhak memilih keyakinannya. Keduanya (laki-laki dan 

perempuan) punya kemampuan yang sama jika diberi akses dan kesempatan yang sama. 

Berikut peneliti sajikan monolog dari Juliet yang mendasari uraian tersebut. 

Nyonya Capulet : “Slamat malam, Tidurlah da mengaso, kau lelah.” 

Nyonya Capulet dan Inang keluar 

Juliet : “Slamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertemu. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuku, yang sedang mencari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

Kutipan itu merupakan monolog Juliet yang menggambarkan kedaannya sebagai 

anak perempuan. Kutipan itu sekaligus membuktikan bahwa anak perempuan benar-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccxxx

benar dibatasi hak-haknya. Dia merasakan kengerian di saat meminum racun yang 

diberikan rahib Lorenzo.  

Juliet memandang konsep perempuan ideal sebagaimana uraian di atas sebagai 

bentuk pengekangan bagi perempuan, sekaligus penguasaan atas diri perempuan. 

Perempuan seolah tidak memiliki hak atas diri dan kehidupannya. Oleh  ayah dan ibunya  

(sebagai keluarga Capulet). Juliet merasa bahwa dia pun sebenarnya punya hak untuk 

mencintai orang lain yang dia pilih. Namun, ternyata ibu dan ayahnya tidak menyetujui 

pilihannya itu. Ayah dan ibunya menghendaki Juliet menikah dengan Paris. Perhatikan 

kutipan berikut. 

 Capulet : berkah Tuhan! Aku jadi edan!siang malam setiap jam, di rumah atau 
di luar, bangun tidur, sendiri atau berkawan, selalu kupikirkan mencari jodohnya, 
dan kini sudah ketemu pasangannya, bangsawan luhur, kaya, muda, beradat, 
budiman, tak tertanding. Jejaka seperti yang diimpi tiap perawa, apa lacur? Anak 
kurang ajar ini dengan tangis lolong menolak untungnya dan menjawab aku tidak 
kawin, aku tidak cinta dia, akau terlalu muda, maafkan aku. Nah, kau tak mau 
kawin? Baik! Makan di mana saja, tetapi tidak di rumahku. Awas! Ingat! Aku tidak 
main-main. Hari Kamis sudah dekat. Hati-hati. Tahulah memilih. Kalau turut 
perintahku, Parislah pasanganmu. Kalau tidak, nyah! Boleh negemis, lapar, mati di 
jalanan. Ya, demi nyawaku, takkan kuakui engkau, tak ada milikku jadi warisanmu. 
Ingat itu! Kau tahu aku tak omong kosong. (RJ : 108)  

 

 

 Dengan kemarahan sang ayah yang begitu membara, apa daya, Juliet hanya 

mencoba menjadi seorang perempuan yang patuh terhadap orangtuanya. Juliet benar-

benar hanya akan dibimbing ke peran dan berkedudukan sebagai anak yang patuh 

segala perintah orangtua. Juliet menuruti perintah orangtuanya setelah dia 

membicarakan masalahnya kepada rahib Lorenzo. Perhatikan kutipan berikut. 

 Capulet : “ Nah, anak bengal, mengembara di mana tadi?” 

 Juliet : “ di mana kutebus dosa dan sesalan, sebab membantah ayah dan 
perintah ayah. Di mana Bapa suci menganjurkan kepadaku minta maaf kepada 
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ayah dengan bersujud. Maafkan aku ayah, dan selanjutnya aku jadi anak yang 
penurut.” RJ : 116-117) 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar keluarga merupakan 

latar yang pertama dalam kehidupan Juliet. Dalam latar  tersebut Juliet berkedudukan 

sebagai anak perempuan. Peran yang dijalankannya pun peran sebagai anak. Latar 

tersebut menjadi awal protes-protesnya terhadap haknya yang tidak mendapatkan 

suatu keadilan. Dalam latar keluarga, dirinya berhadapan dengan ibu dan ayahnya. 

Berbagai dialog dan peristiwa yang dialami Juliet, ketika berhadapan dengan orangtua 

tersebut semakin menjadi penguat cita-citanya untuk mendapatkan haknya dalam 

mencintai orang lain.  

 

b. Juliet sebagai Kekasih Romeo 

Kebersamaan Juliet dan Romeo membawa Juliet ke dalam kisah asmara yang tak 

sanggup Juliet tinggalkan. Juliet sangat mencintai Romeo, walaupun keluarga 

menentang  hubungannya dengan Romeo. Karena terlanjur mencintai Romeo, Juliet tak 

segan untuk melakukan hal yang di luar batas, yaitu mencoba meminum racun yang 

membuatnya mati suri dan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi cintanya 

kepada Romeo. Berikut peneliti sajikan kutipan yang mengilustrasikan penjelasan 

tersebut. 

Juliet : “Slamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertemu. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 

mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuku, yang sedang mencari 
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Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

Pernyataan Juliet di atas menunjukkan adanya kesadaran bahwa perempuanpun 

bisa melakukan hal yang berani, yang mempertaruhkan nyawanya sendiri demi orang 

lain.  Perempuan seharusnya diberi  kebebasan haknya, untuk mengembangkan dirinya  

dan mengekpresikan diri dengan dunia luar, memperoleh pendidikan, berkarya, dan 

melakukan hal-hal yang lebih dari sekadar tugas-tugas domestik yang digariskan 

padanya. Pemikiran tersebut dilandasi pandangan bahwa perempuan juga memiliki 

perasaan dan logika seorang manusia, khususnya laki-laki. Perempuan seharusnya juga 

diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan nasibnya sebagaimana yang 

diberikan kepada laki-laki. Pernyataan-pernyataan itulah yang sekaligus kritik terhadap 

konsep perempuan ideal yang diidam-idamkan oleh ayah dan ibu Juliet.   

Pernyataan Juliet di bawah ini mempertegas keinginannya untuk memiliki 

kebebasan memilih, dalam hal ini adalah memilih pasangan hidup. Ia ingin menunjukkan 

pada keluarganya dan juga pada orang lain bahwa ia berhak mendapatkan hak-haknya 

sebagai mahluk hidup yang memiliki perasaan cinta kasih kepada oranglain. Dia tidak 

ingin dipandang lemah oleh sebagian orang. Dia mampu membuktikan bahwa 

perempuan dapat melakukan hal-hal yang berbahaya bagi nyawanya sendiri.  

Meskipun begitu, Juliet patut bergembira karena, sang Inang dan Rahib Lorenzo, 

tempat ia berbagi keluh kesah tidak seperti keluarganya. Inang Julia beranggapan bahwa 

Julia pantas hidup bersama Romeo, demikan juga dengan Rahib Lorenzo yang menjadi 

curahan hati Julia, tempat Julia menceritakan segala permasalahan yang dia hadapi. 
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Rahib Lorenzo menyatakan bahwa dengan menyatunya Juliet dan Romeo dalam ikatan 

pernikahan, maka kemungkinan besar permusuhan antara keluarga Juliet (Capulet) dan 

keluarga Romeo (Montague) akan segera terselesaikan. Berikut peneliti sajikan kutipan 

yang mengilustrasikan penjelasan tersebut. 

Inang : “Wah, pilihanmu itu sembarangan saja. Kau tak usah memilih lelaki. 
Romeo itu, uh...! sungguhpun mukanya lebih bagus dari orang lain, dan kakinya 
lebih bagus dari semua kaki lelaki, dan tangannya, dan tubuhnya, sungguhpun tak 
bisa dikatakan apa-apa, tetapi itu di luar segala perbandingan, dia bukan mutu 
kesopanan, tetetapi ia halus budi....” (RJ: 71) 

Lorenzo :  “....Mendiang Romeo adalah suami Julia, almarhum Julia itu 
adalah istri Romeo. Akulah yang mengawinkan mereka dengan rahasia, hari itu 
hari ajal Tybalt, dan tewasnya membuang pengantin baru dari kota ini. Dialah, dan 
bukan Tybalt yang dirindukan Julia. Tuan tunangkan dia dengan Paris, dan 
memaksanya kawin, agar lepas dari kepungan sedihnya. Maka datanglah dia 
padaku dengan cemas, meminta pertolonganku untuk luput dari perkawinan 
kedua itu.”(RJ: 146)  

 

Lorenzo : ".............. satu hal yang mendorongku menolong kamu, sebab 
boleh jadi ikatan ini berjasa untuk mengakhiri permusuhan keluarga.” (RJ : 59) 

 

Kedudukan Juliet di hadapan Romeo begitu penting. Romeo sangat memuja 

Juliet. Bagi Romeo, Juliet adalah nafasnya dan calon pendamping seumur hidup. Romeo 

juga menganggap bahwa dirinya adalah ujung pencarian setelah melalui beberapa kisah 

cinta dengan perempuan lain. Berikut kutipan dialog yang melatarbelakangi penjelasan 

tersebut. 

Romeo :  “O, dia lebih berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket 
pada pipi malam, ibarat permata di telinga orang hitam, terlampau indah untuk 
hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu 
dia di antara perempuan, sesudah tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccxxxiv 

kuterima bahagia! Pernahkah aku bercinta? Mataku menyangkal itu sebab yang 
seindah ini tak mungkin kilihat dulu!” . (RJ : 37-38) 

Romeo : “Baiklah, kuterangkan bahwa kucinta puteri Capulet, perawan 
jelita. Hatiku untuknya dan hatinya untukku, begitu kami bersatu dan inginkan 
disatu padu oleh perkawinan suci. Bila bagaimana, dan di mana kami bertemu dan 
jatuh cinta, lalu tukar janji, itu kutukarkan nanti. Satu permohonanku ; kawinkan 
kami!” (RJ: 57-58)  

 

Peneliti menyimpulkan dari uraian di atas bahwa kebersamaan Juliet dan Romeo 

dalam berbagai suasana di kota Verona, merupakan puncak perjalanannya dalam naskah 

drama ini. Romeo adalah tipe laki-laki yang mapan, tampan dan setia. Romeo 

menempatkan Juliet pada posisi yang sejajar dengannya. Juliet adalah kekasih sekaligus 

istri Romeo. Akan tetetapi, saat itu Juliet juga adalah seorang perempuan dari keluarga 

yang bermusuhan dengan keluarga Romeo. Maka dari itulah cinta mereka mengalami 

masalah yang sulit dipecahkan. Berikut kutipan dialog yang melatarbelakangi penjelasan 

tersebut. 

Juliet : " O, Romeo, Romeo, mengapa kau Romeo? Jangan akui keturunan 
dan namamu! Atau jika tidak begitu, jadilah kekasihku, dan aku bukan lagi orang 
Capulet.” (RJ : 48)  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Juliet adalah 

kakasih Romeo. Kedua keluarga mereka saling bermusuhan, akan tetetapi Juliet nekat 

untuk tetap bertahan dengan Romeo meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. 

Akhirnya dengan berjuta keberanian, Juliet meminum racun yang membuatnya mati 

suri, hal demikian adalah suatu perbuatan berani yang dilakukan oleh Juliet.  
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Uraian mengenai peran dan kedudukan Juliet yang merupakan tokoh utama 

tambahan naskah drama di atas menurut perspektif Feminisme Liberal dapat 

dikonkretkan maknanya sebagai berikut. 

 a. Perempuan generasi tua, yang dalam konteks ini  dimanifestasikan oleh ibu 

Juliet, menyatakan perempuan ideal dalam pandangan masyarakat patriarkhi 

adalah  perempuan yang harus rela mengalah. Sifat yang tercermin dari konsep 

itu adalah perempuan yang diharuskan menjaga kesadaran serta kemurnian 

mereka, berpikir pasif dan menyerah.  seorang anak perempuan harus menuruti 

apapun kemauan orangtuanya, kalau tidak, sang anak akan mendapatkan 

perkataan yang sifat kasar dari orangtuanya. Padahal, seorang anak perempuan 

adalah manusia yang harus diberi limpahan kasih sayang yang dalam. 

b.  Kemampuan perempuan untuk tampil sebagai individu yang bebas memilih 

haknya untuk menentukan siapun pendamping hidup yang dia cintai. didukung 

oleh dan kepribadian yang dimiliki. Kepribadian itu dibentuk oleh pendidikan, 

pengalaman, dan kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan 

pribadinya yang matang. Dengan demikian, perempuan dapat dipertimbangkan 

untuk memeroleh hak-haknya termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Hal 

itu dibuktikan ketika munculnya keberanian untuk hidup bersama dengan 

Romeo. Di tiap-tiap situasi, Juliet dihadapkan pada berbagai kondisi yang 

menentang dirinya untuk mencintai Romeo, selain itu Juliet lebih berani 

menerima resiko yang membahayakan nyawanya sendiri pada saat dia minum 

obat yang membuatnya mati suri, hal tersebut dia lakukan demi cintanya kepada 
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Romeo.Hal itu sesuai dengan konsepsi dan cita-cita para kaum feminis liberal 

yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak hidupnya. 

c.  Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara menurut konsepsi 

laki-laki modern (dalam hal ini direpresentasikan oleh Romeo). Perempuan 

adalah istri, pendamping, yang sejajar dengannya. Romeo berpandangan bahwa 

Juliet berkedudukan sebagai istri, tetetapi dapat berbuat barani seperti halnya 

yang dapat dilakukan oleh laki-laki.  

 

  Berdasarkan uraiaan di atas, Juliet dan Engtay yang merupakan tokoh wanita 

naskah drama di atas menurut perspektif feminisme dapat dikonkretkan maknanya.  

Perempuan generasi tua menyatakan bahwa perempuan berperan di sektor domestik 

dan menjalankan fungsi reproduktif. Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan 

adalah setara menurut konsepsi laki-laki modern. 

 

E. Nilai Edukatif dalam Naskah Drama Sampek-Engtay dan  

Romeo-Juliet  

 

1. Nilai Edukatif dalam Naskah Drama Sampek-Engtay  

Analisis nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam naskah drama Sampek-Engtay 

meliputi: a. nilai religius; b. nilai moral; c. nilai sosial; d. nilai estetis; e. dan nilai 
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kepahlawanan. Berikut peneliti kemukakan analisis terhadap masing-masing nilai 

tersebut. 

a. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan. 

Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan karena secara naluri, manusia akan 

selalu membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, selalu 

mengingat Tuhan merupakan pencerminan pribadi yang bertakwa dan menjunjung 

tinggi fitrah manusia. Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan dalam berbagai 

masalah yang dihadapinya. Dalam nasakah drama ini, Sampek dan Engtay mempercayai 

bahwa Dewa-Dewa akan mwngabulkan doa mereka agar bertemu kembali di kehidupan 

yang akan datang. Selain itu, Engtay bersemnbahyang di kuburan Sampek, meminta 

pertololngan kepada Dewa agar kuburan Sampek terbuka. 

Engtay : “............Di belakang hari, aku akan datang bersembahyang di kuburan 
kakak. Sekian surat dariku, dan harap jangan melupakan pesanku.” (SE : 251-254)  

 

Kapten Liong : “Engtay mau apa? 

Macun : “Bersembahyang di makam teman.” (SE : 265)  

 

Engtay  : “...  tak ada yang bisa kuberikan sebagai tanda mata selain tusuk 
konde ini. Anggaplah ini sama dengan aku. Kita tidak berjodoh kali ini, tetapi 
berdoalah agar pada penjelmaan lain kita akan ditakdirka para dewa menjadi 
pasangan kekasih yang saling mencinta.” (SE : 206) 

 

Kutipan di atas merupakan dialog Engtay dan Sampek ketika mereka akan 

berpisah, Engtay menasihati Sampek agar berdoa memohon kepada Dewa supaya 
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dipertemukan kembali pada kehidupan mereka yang akan datang. Kepasrahan pada 

Tuhan sangat ditonjolkan dalam naskah drama Sampek-Engtay ini. Tuhanlah yang 

menentukan nasib, rejeki dan jodoh seseorang. Apabila seseorang berjodoh, maka 

sampai matipun mereka akan dipertemukan kembali.   

 

b. Nilai Moral 

Nilai moral sering disamakan maknanya dengan nilai etika. Nilai moral atau etika 

merupakan suatu nilai yang menjadi ukuran pantas atau tidaknya tindakan seorang 

manusia dalam kehidupan sosialnya. Moral atau etika juga menyangkut baik dan 

buruknya, benar dan salahnya, dan pantas tidaknya lakuan. Nilai tersebut biasanya 

dibangun dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu.  

Berkaitan dengan penjelasan itu, hormat terhadap kedua orangtua merupakan 

suatu tindakan yang dapat diterima semua golongan masyarakat. Menghormati kedua 

orangtua adalah kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya sendiri. Hal tersebut 

yang dilakukan Engtay, meskipun cinta mereka dilarang oleh orangtua masing-masing, 

akan tetetapi mereka masih menjunjung tinggi harkat dan martabat orangtua mereka, 

Engtay yang pada dasarnya mencintai Engtay, dia memilih pasrah  ketika dipaksa 

menikah dengan Macun, tetap menghormati pilihan keluarganya dengan berusaha 

menyembunyikan perasaan sedihnya karena harus berpisah dengan Sampek. Berikut 

ilustrasi dari uraian tersebut. 

Nyonya Ciok : “Hatimu memang baik, aku percaya. Untuk itu aku dan 
ayahmu memutuskan untuk tidak membuat kakimu kecil seperti yang sudah 
dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Lihat, kakiku sendiri masih kecil, dan apa 
yang kami putuskan itu menandakan kami sangat mencintaimu.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 
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Nyonya Ciok : “Apapun yang kamu inginkan sejak kecil, kami 
mengabulkannya. Bahkan waktu kamu ingin sekolah ke Betawi, niat yang 
sangat tidak lazim bagi kebanyakan perempuan bangsa kita, kami 
mengizinkannya juga. Kami percaya, meskipun kamu manja, kamu tidak akan 
tega membuat malu orang tua. Kami bangga kepadamu, Engtay.” 

Engtay : “Ya, ibu.” 

Nyonya Ciok : “Seumur hidup, aku dan ayahmu tidak pernah minta 
apapun darimu. Kali ini kami minta janganlah berbuat macam-macam. 
Kawinlah dengan Macun, pergilah bersamanya nanti kalau dia menjemputmu 
dengan tandu pengantin. Dan lupakan Sampek.”  

Engtay : “Ya,  ibu, ya....” (SE : 214-215) 

 

 Naskah drama Sampek-Engtay ini mengandung nilai didik yang patut dicontoh 

oleh masyarakat, khususnya seorang anak. Sudah sepantasnya seorang anak mematuhi 

perintah orangtuanya. Karena orangtua adalah orang yang mendidik kita, memberi kasih 

sayang terhadap anak-anaknya sedari lahir hingga dewasa.  

 Nilai moral juga ditunjukkan oleh Sampek pada saat dia membuat perjanjian 

dengan Engtay. Meskipun Sampek bukan orang kaya, akan tetetapi apabila dirinya 

melanggar seuah perjanjian akan tetap berusaha membayar denda.  

Sampek : “Aku bukan orang kaya, tetapi seberapa besarpun dendanya kalau 
memang sudah jadi perjanjian aku menurut saja. Bilang apa dendanya?” (SE : 
79) 

 

 

 Nilai moral yang idak pantas ditiru dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah 

sifat yang pesimis terhadap kehidupan, sifat yang terlalu terpaku terhadap orang lain, 

semangat hidup yang pudar. Hal tersebut terjadi pada Sampek ketika ia ditinggal oleh 

Engtay. Sampek menjadi seseorang yang lemah, putus asa dan hanya terpaku terhadap 

Engtay.  
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Siang malam berbantal air mata. Sampek Cuma ingat Engtay tercinta. 
Patah tulang bisa disambung. Patah cinta sakit sampai ke jantung. Berpuluh gadis 
dibawa datang. Hati Sampek tetap tak gotang. Hanya Engtay pujaannya seorang. 
Gadis lain tak bisa dibandingkan.  

  Nyonya Nio : (menangis) “Aduh Sampek, anakku, jangan begini, nak. 
Jangan habis hanya lantaran cinta. Sampek, untuk apa mengingat-ingat gadis yang 
telah bertunangan?” (SE : 237) 

 

Sampek sakit payah, dia meracau terus. 

Sampek : “tega sekali kamu memutuskan hubungan kita. Oh, aku tidak 
sanggup menyaksikan kau bersanding dengan lelaki lain, diiringi musik, berpakaian 
merah penuh ronce emas. Aku tidak sanggup hidup lagi, lebih baik aku mati, 
mati......” (SE: 227)    

 

c. Nilai Sosial  

Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, 

kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang dimaksud adalah 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut dapat berupa perhatian 

maupun berupa kritik. Nilai sosial yang terdapat dalam naskah drama Sampek-Engtay 

adalah sikap Engtay yang mau memerima apa adanya terhadap keadaan kondisi 

ekonomi Sampek. Pada awal pertemuan mereka, Sampek sudah mengatakan bahwa dia 

bukanlah seseorang yang kaya, Engtay menerima hal tersebut bahkan Engtay mencintai 

Sampek yang kedudukannya hanayalah seorang rakyat biasa, tidak seperti Macun yang 

kaya raya.  Selain itu Engtay selalu ingin bersaudara dengan orang lain, hal itu 

ditunjukkan pada saat Engtay bertemu dengan Sampek di Betawi, ia ingin Sampek 

menjadi kakak angkatnya. Berikut ilustrasi dari uraian tersebut. 
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Engtay : Saudara, boleh mulai sekarang saudara kupanggil Kakak? Kita kan 
bakal menjadi teman sekelas. Makin bebas kita bergaul, makin bisa kita saling 
tolong menolong. Saya malah punya niat menjadikan kakak saudara angkat saya. 
Kelihatannya saya lebih muda dari kakak. Itu kalau saudara setuju.” 

Sukiu : Kenapa tidak? Majikan saya pasti setuju. Ke mana saja kita pergi, 
jangan musuh yang dicari, tetapi sahabat dan saudara. Itu niat yang mulia. 
bukan begitu juragan?” 

Sampek : Setuju.” (SE : 64) 

 

d. Nilai Estetis 

Keindahan sebuah naskah drama tercermin dengan adanya diksi-diksi yang 

indah. Membaca karya sastra merupakan suatu kegiatan yang sarat dengan keindahan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca akan menemukan gaya bahasa yang indah, 

keberadaan diksi yang indah pula. Suatu karya sastra yang mempunyai nilai keindahan 

dapat dijadikan media pembelajaran nilai estetika pada peserta didik. Dengan adanya 

pendidikan tersebut dirapkan manusia akan dapat memahami dan mencintai keindahan. 

Keindahan dapat berwujud fisik dan nonfisik. Keindahan fisik merupakan keindahan 

yang dapat dilihat pancaindra, sedangkan keindahan nonfisik merupakan keindahan 

yang bersifat abstrak, misalnya percintaan. 

Naskah drama Sampek-Engtay di dalam beberapa dialog memiliki  seperangkat 

nilai-nilai estetis. Estetika tersebut dapat dilihat melalui beragam cara penyampaian, 

seperti penggunaan majas atau gaya bahasa. Berikut kutipannya. 

Sampek : “Sejak kau pergi, dunia gelap rasanya, setiap hari aku hanya 
menghitung-hitung kapan kita bisa bertemu lagi. Nasi yang kutelan rasa sekam, 
dan air minum serasa duri. Tidak satupun pelajaran dari guru yang masuk ke 
dalam kepalaku yang sudah penuh dengan kamu, kamu, kamu. Hidup sudah tak 
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ada gunanya lagi tanpa kehadiranmu. Apakah kau juga merasa seperti yang aku 
rasa, Engtay?” 

 

Engtay : “Ah, Engtay, kamu membuat hatiku hancur berkeping-keping.” 

Sampek : “Lelaki yang jatuh cinta bisa memakai kata-kata berbunga. Aku 
tidak. Apa saja yang kukatakan memang begitu kenyataannya.” (SE: 201-202) 

 

 

Kutipan itu merupakan monolog Sampek ketika dia ditinggal pergi Engtay yang 

akan menikah dengan Macun, hati Sampek hancur berkeping-keping, tak ada lagi 

harapah hidup Sampek, Engtaylah yang menjadi tambatan hatinya dan tidak akan 

tergantikan oleh wanita lain.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai esetetis yang 

terdapat dalam naskah drama Sampek-Engtay meliputi keindahan bahasa, percintaan, 

dan sajak. Keindahan bahasa dikonkretkan melalui penggunaan majas. Keindahan yang 

berupa percintaan ditampilkan pengarang lewat gambaran romantisme hubungan 

Engtay dan Sampek. Keindahan sajak ditonjolkan melalui penyampaian rasa kagum 

terhadap sang kekasih dan rasa patah hati karena kekasih pergi.  

e. Nilai Kepahlawanan 

Pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan kepunyaannya demi membela 

kebenaran. dan berusaha mewujudkan keyakinan tersebut. Kepahlawanan yang 

dimaksud adalah sifat atau karakter tokoh-tokoh yang diceritakan dalam naskah drama, 

berjuang mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian tokoh yang menjadi pahlawanan 

dalam konteks pembahasan ini adalah perjuangan tokoh yang diceritakan dalam naskah 
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drama memperjuangkan haknya untuk dapat merasakan bangku sekolah dan pendidikan 

seperti halnya seorang laki-laki pada masa itu.  

Dengan adanya keinginan untuk memeroleh pendidikan, Engtay berubah 

penampilan menjadi seorang laki-laki. Selama ia bersekolah, dia selalu berusaha untuk 

menutupi identitasnya sebagai seorang perempuan.  Perjuangan adalah jalan sulit dan 

penuh tantangan. Seorang pahlawan telah memilih jalan perjuangan dengan risiko 

menghadapi tantangan tersebut. Dengan penampilan yang berbeda itulah setiap saat 

Engtay mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Selain itu, Engtay setiap malam tidur 

dengan Sampek, seorang pemuda lugu yang tak  pernah tahu siapa sebenarnya Engtay. 

Engtay berusaha menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan, tiap saat dia 

senantiasa  menjaga diri karena sebenarnya dia takut rahasia yang dia simpan akan 

terbongkar. 

Engtay : “Ah, tetapi aku lega tidur satu kamar dengan pemuda bodoh dan jujur. 
Kehormatanku akan tetap terjaga.” (SE : 82) 

Setelah Engtay meraih harapannnya untuk bersekolah, dia lalu jatuh cinta 

dengan seorang pemuda yang selama ini tidur sekamar dengan dirinya, yaitu Sampek.  

Tanpa ragu, dia mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Tak disangka, Sampek 

langsung jatuh cinta dan menyatakan cintanya kepada Engtay. Akan tetetapi kesetiaan 

Engtay benar-benar diuji ketika dia dipaksa menikah dengan Macun, pemuda kaya 

pilihan orangtuanya. Karena sifatnya yang sangat berbakti kepada orangtua, maka 

Engtay memerima keputusan orangtuanya untuk menikah dengan Macun. Namun 

perjuangan Engtay untuk memepertahankan kesetiaan kepada orang yang dia cintai 

tidak cukup sampai di situ. Engtay berniat untuk tidak menikah dengan Macun. Dia 

hanya ingin hidup bersama Sampek. Karena Sampek telah meninggal, maka pada saat 
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tandu pengantin Engtay melewati makam Sampek, dia meminta untuk bersembahyang 

di kuburan Sampek. Tanpa diduga siapapun, ketika Engtay bersembahyang di kuburan 

tersebut, maka dengan ajaib kuburan tersebut terbuka. Tanpa ragu Engtay terjun ke 

dalam makam Sampek. Hal itu dia lakukan dengan sangat berani, demi bersatunya cinta 

mereka. Engtaypun rela mati dengan Sampek.  

Engtay : “Kau taruh tusuk kondeku di sini. Aku tahu apa yang kau harapkan 
dariku. Sampek, kuambil tusuk konde ini. Akan kuketuk-ketuk di kuburanmu. Kalau 
kita memang jodoh, kuburan ini pasti akan terbuka. Lalu aku akan masuk da 
menjadi satu dengan jasadmu untuk selama-lamanya. Tetapi kalau memang tidak 
berjoboh, tentu aku akan terus dibawa Macun ke Rangkasbitung dan jadi isterinya 
seumur hidup. Sampek, kau mati lantaran aku. Buktikan bahwa kematianmu tidak 
sia-sia. Aku ketukkan tusuk kode ini tiga kali. Terbukalah... terbukalah kuburmu 
ini!” (tiba-tiba setelah ketukan yang ketiga, terdengar gelegar guntur, padahal 
langit tak sedang mendung. Lalu cahaya, bagai meteor jatuh dari langit. Cahaya 
tersebut langsung membentur kuburan Sampek, sehingga kuburan menjadi 
terbelah dan menganga) 

Engtay : “kita memang berjodoh, tunggu aku Sampek, aku datang!”       ( 
Engtay masuk ke dalam kubur Sampek dengan gerakan yang sangat indah sekali) 
(SE : 268-270) 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai-nilai kepahlawanan yang tersirat dalam 

naskah drama Sampek-Engtay yaitu sifat-sifat pemberani yang dimiliki tokoh. Dalam hal 

ini, tokoh yang dimaksud adalah Engtay sebagai tokoh wamita sangat berusaha 

mewujudkan harapannya. Sifat-sifat tersebut yaitu: berani membela memperjuangkan 

hak mereka untuk memeroleh pendidikan dan hak untuk dapat hidup bersama dengan 

orang yang dia cintai. Berani mati demi mewujudkan cita-citanya untuk hidup dengan 

sang kekasih. Diperlukan keberanian yang tinggi untuk memperjuangkan haknya untuk 

mengenyam pendidikan. Hal tersebut mengundang risiko yang besar. Tidak semua orang 
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dapat dengan mudah untuk  menyembuyikan identitas yang sebenarnya . Di samping 

itu, sifat pantang menyerah dan pemberani hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu 

yang yakin pada kemampuan dirinya. Orang-orang seperti itulah yang akan dapat meraih 

keberhasilan. 

2. Nilai Edukatif dalam Naskah Drama Romeo-Juliet  

Analisis nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam naskah drama Romeo-Juliet 

meliputi: a. nilai religius; b. nilai moral; c. nilai sosial; d. nilai estetis; e. dan nilai 

kepahlawanan. Berikut peneliti kemukakan analisis terhadap masing-masing nilai 

tersebut. 

a. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan. 

Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan karena secara naluri, manusia akan 

selalu membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, selalu 

mengingat Tuhan merupakan pencerminan pribadi yang bertakwa dan menjunjung 

tinggi fitrah manusia. Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan dalam berbagai 

masalah yang dihadapinya. Dalam nasakah drama ini, Romeo dan Juliet selalu pergi ke 

gereja minta nasihat kepada orang yang dekat dengan Tuhan (Rahib Lorenzo).  

Capulet : “ Nah, anak bengal, mengembara di mana tadi?” 

Juliet : “ di mana kutebus dosa dan sesalan, sebab membantah ayah dan perintah 
ayah. Di mana Bapa suci menganjurkan kepadaku minta maaf kepada ayah dengan 
bersujud. Maafkan aku ayah, dan selanjutnya aku jadi anak yang penurut.” RJ : 
116-117) 

  

Kutipan di atas merupakan dialog Juliet dan ayahnya ketika sang ayah 

menanyakan Juliet yang telah pulang ke rumah, pada saat itu Juliet pergi ke gereja, 

mencurahkan segala isi hati dan meminta nasihat kepada Rahib Lorenzo. 
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Dalam naskah drama ini juga kita dapat melihat kepasrahan Juliet kepada Tuhan pada 

saat dia akan meminum racun yang membuatnya mati suri.  

Juliet : “Slamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertemu. 
..............!”  

Ia mengempaskan diri ke ranjang (RJ: 119-120) 

 

b. Nilai Moral 

Nilai moral sering disamakan maknanya dengan nilai etika. Nilai moral atau etika 

merupakan suatu nilai yang menjadi ukuran pantas atau tidaknya tindakan seorang 

manusia dalam kehidupan sosialnya. Moral atau etika juga menyangkut baik dan 

buruknya, benar dan salahnya, dan pantas tidaknya lakuan. Nilai tersebut biasanya 

dibangun dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu.  

Berkaitan dengan penjelasan itu, hormat terhadap kedua orangtua merupakan 

suatu tindakan yang dapat diterima semua golongan masyarakat. Menghormati kedua 

orangtua adalah kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya sendiri. Hal tersebut 

yang dilakukan oleh Romeo dan Juliet, meskipun cinta mereka dilarang oleh orangtua 

masing-masing, akan tetetapi mereka masih menjunjung tinggi harkat dan martabat 

orangtua mereka, Julia yang pada dasarnya memberontak ketika dipaksa menikah 

dengan Paris, tetap menghormati pilihan keluarganya dengan berusaha 

menyembunyikan perasaan sedihnya karena harus berpisah dengan Romeo. Berikut 

ilustrasi dari uraian tersebut. 

Julia : “Ya, pakaian inilah yang terbaik, inang manis, tingglakanlah aku 
malam ini, masih banyak aku hendak berdoa supaya dapat restu dari Yang Maha 
Kuasa dalam keadaan ini. Kutahu aku banyak bersalah dan berdosa.  

Nyonya Capulet : “E, masih sibuk? Dapat kubantu?”  
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Julia : “Tak usah Ibu, semua yang perlu dan pantas untuk ke gereja esok 
sudah siap. Jadi tinggalkan aku dan biarlah inangku mengawani Ibu malam ini. Aku 
tahu Ibu pasti sangat sibuk  oleh peralatan yang sekonyong ini.” (RJ: 119-120) 

 

 

Akan tetetapi ada hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap 

orangtuanya, yaitu ketidakjujuran yang dilakukan oleh Romeo dan Juliet ketika mereka 

menikah secara sembunyi-sembunyi di gereja dan dipimpin oleh Rahib Lorenzo. 

Meskipun hal tersebut adalah upaya untuk meredam amarah orangtua mereka, namun 

sebaiknya segala sesuatu harus terbuka terhadap kedua orangtua.   

Lorenzo :  “....Mendiang Romeo adalah suami Julia, almarhum Julia itu 
adalah istri Romeo. Akulah yang mengawinkan mereka dengan rahasia, hari itu 
hari ajal Tybalt, dan tewasnya membuang pengantin baru dari kota ini. Dialah, dan 

bukan Tybalt yang dirindukan Julia. Tuan tunangkan dia dengan Paris, dan 
memaksanya kawin, agar lepas dari kepungan sedihnya. Maka datanglah dia 
padaku dengan cemas, meminta pertolonganku untuk luput dari perkawinan 
kedua itu.”(RJ: 146)  

c. Nilai Sosial  

Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, 

kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang dimaksud adalah 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut dapat berupa perhatian 

maupun berupa kritik. Kritik tersebut sendiri dilatarbelakangi dorongan untuk 

memprotes ketidakadilan yang dilihat, didengar, maupun dialaminya. Dalam naskah 

drama Romeo-Juliet terdapat nilai sosial yang kuarang patut ditiru, yaitu sebuah 

permusuhan antara dua keluarga. Permusuhan inilah yang menjadikan masyarakat 

Verona resah akan perang sosial di antara kedua keluarga tersebut.  Berikut ilustrasi dari 

uraian tersebut. 
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Pada dua bangsawan yang sama megah di kota Verona yang indah, tempat 
cerita ini, meletuslah kembali permusuhan yang sedekala, hingga warga ssama 
warga saling membunuh dan mati. Dari kaum yang bermusuhan di kedua fihaknya, 
lahirlah dua sejoli....... (RJ: 7)   

 

Permusuhan ini membawa dampak yang sangat buruk, yaitu warga yang saling 

bunuh karena membela masing-masing keluarga yang tengah bermusuhan tersebut. Hal 

ini menjadikan nilai moral yang ada di dalam naskah drama Romeo-Juliet berwarna. Ada 

hal yang patut ditiru, ada pula hal yang tidak pantas untuk ditiru masarakat. Hal yang 

tidak pantas ditiru oleh masyarakat adalah keadaan Verona yang memiliki dua kubu 

keluarga yang saling bermusuhan, apalagi menimbulkan berbagai peristiwa 

pembunuhan sehingga baynyak warga yang mati.  

Paris : “Ah! Aku kena! Kalau ada iba hatimu, bukalah makam, letakkan aku di 
samping Julia.” Ia mati.  

Romeo : “Aku mau! Baik kulihat dulu wajahmu, tuanku Paris budiman, sanak 
Mercutio! Apa kat bujangku waktu jiwaku rusuhdan tak acuhkan dia di 
perjalanan? Mungkin katanya Paris akan kawin dengan Julia. Betul begitu? Atau 
mimpikah aku? Atau kusangka itu kisah Julia, dn gilakah aku? O, kau yang bersama 

aku tesurat di kitab nasib malang, sambut tanganku, kutanam kau di makam yang 
megah.- makam? O, teruna gugur, bukan makam tetapi cahaya! Sebab di sini Julia, 
berkat semaraknyamakam ini menjelma balairung seminar megah!mayat, 
tidurlah! Mayat pula penguburmu!” Diletakannya Paris.  (RJ: 138-139) 

Tybalt : “Menilik suaranya, ini orang Montague. Ambil anggarku! Hai, 
beranikah jahanam ini menunjukkan tampang di sini dengan seringai untuk 
meperdaya dan menghina pesta ini? Nah, atas kehormatan dan nama keluarga 
kami, kubunuh dia! Bukan dosaku bila dia mati! ” (RJ: 38)    

 

 

Bukan hanya menimbulkan kematian dari para warganya, permusuhan dua 

keluarga ini menciptakan tragedi Romeo-Juliet, karena permusuhan mereka membawa 
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bencana bagi anak-anak mereka, maka kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk 

berhenti saling bermusuhan. Berikut ilustrasi dari uraian tersebut. 

Pangeran : “Hari ini membawa perdamaian yang pedih! Surya tak tampak 
karena berkabung. Pulanglah, kita bicarakan nanti peristiwa duka in. Akan tiba 
hukuman bersama pengampunan. Karena tak ada kisah yang lebih pilu dari 
riwayat Julia dan Romeo ini.” (RJ: 149)    

Capulet : “ Saudaraku Montague, ulurkan tanganmu. Jabatan tanganku 
bagai hadiah besan, lebih dari itu, tak ada yang kuminta.” 

Montague : “ Tetapi lebihlah yang kuberikan, akan berdiri patung Julia dari 
emas urai..... 

Capulet : “Begitu pula pula Romeo akan kita peringati. Ah, oleh permusuhan 
kita mereka mati.” (RJ: 149)  

 

d. Nilai Estetis 

Keindahan sebuah naskah drama tercermin dengan adanya diksi-diksi yang 

indah. Membaca karya sastra merupakan suatu kegiatan yang sarat dengan keindahan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca akan menemukan gaya bahasa yang indah, 

keberadaan diksi yang indah pula. Suatu karya sastra yang mempunyai nilai keindahan 

dapat dijadikan media pembelajaran nilai estetika pada peserta didik. Dengan adanya 

pendidikan tersebut dirapkan manusia akan dapat memahami dan mencintai keindahan. 

Keindahan dapat berwujud fisik dan nonfisik. Keindahan fisik merupakan keindahan 

yang dapat dilihat pancaindra, sedangkan keindahan nonfisik merupakan keindahan 

yang bersifat abstrak, misalnya percintaan. 

Naskah drama Romeo-Juliet hampir di keseluruhan teksnya memiliki  

seperangkat nilai-nilai estetis. Estetika tersebut dapat dilihat melalui beragam cara 

penyampaian, seperti penggunaan majas atau gaya bahasa. Berikut kutipannya. 
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Romeo : “Siapakah perawan yang menghias tangan satria itu? O, dia lebih 
berseri dari sinar suluh ini! Seakan dia melengket pada pipi malam, ibarat permata 
di telinga orang hitam, terlampau indah untuk hidup wajar, untuk bumi ini. Bagai 
merpati putih di tengah gagak sekawan, begitu dia di antara perempuan, sesudah 
tarian ini akan kudekati dia, dari tangannya kuterima bahagia! Pernahkah aku 
bercinta? Mataku menyangkal itusebab yang seindah ini tak mungkin kilihat dulu!” 
. (RJ : 38) 

 

Romeo : “Petunjuk asmara mendorongku mencarimu. Diberinya aku 
nasehat, kuberi ia mata. Aku bukan mualim, tetapi anadaikata kau jauh, laksana 
pantai di sebrang samodra raya, namun untuk tujuanku ini kusabung untungku.” 
(RJ: 108)  

Romeo : “Siapa tak pernah sakit, dianggapnya enteng. Diam! Cahaya apakah 
yang seminar di jendela? Timur ada di sana dan Julia mataharinya. Terbittlah surya 
permai, halaukan dewi bulan yang pucat merana oleh duka. Sebabengkau 
hambanya lebih cantik daripadanya, tinggalkan dia dalam kedengkiannya! Pakaian 
hambanya kusut masai, itu untuk orang gila, tinggalkanlah! Dialah itu, kekasihku, 
tajuk hatiku. O, andaikata dia maklum akan hal itu! Ia berkata meskipun diam, 
batapa tidak? Matanya bermadah, dan akan kujawab : ah, lancang! Bukan aku 
yang diajak bicara. Dua bintang yang paling indah di cakrawala ada minatnya dan 
minta pada matanya bertukar tempat sementara. Tetetapi andaikata matanya di 
sana, dan bintang-bintang di sini, tempat matanya bersinar kini. O, pipinya itu 
melebihi cahaya bintang, seperti matahari melebihi lampu, di langit matanya akan 
memancar cerah cuaca. Hingga burung-burung menyangka fajar tlah tiba! Tengok! 
Dia bertopang dagu. O, mengapakah aku tidak menjadi sarung tangannya? Akan 
kucium pipi itu! (RJ : 46-47) 

 

Kutipan itu merupakan monolog Romeo yang berisi kekaguman terhadap Juliet. 

Juliet adalah seirang wanita cantik yang sangat istimewa di mata Romeo. Juliet adalah 

nyawa Romeo, begitu juga sebaliknya, mereka terbawa dalam asmara yang sangat 

dalam. Cinta yang sejati yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun, walaupun untuk 

menjaga cinta mereka, merak harus mempertaruhkan nyawa, maka dalam 

menyampaikan rasa kagum dan cinta terhadap orang yang mereka cintai, digunakan 
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bahasa yang indah dan sangat puitis. Cinta selalu identik dengan keindahan. Bahasa 

yang indah tersebut adalah gambaran percintaan dan romantisme antara Romeo dan 

Juliet. Sebuah karya sastra dikatakan bermutu apabila mengandung estetika yang 

menyentuh pembaca tanpa paksaan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai esetetis yang 

terdapat dalam naskah drama Romeo-Juliet meliputi keindahan bahasa, percintaan, dan 

sajak. Keindahan bahasa dikonkretkan melalui penggunaan majas. Keindahan yang 

berupa percintaan ditampilkan pengarang lewat gambaran romantisme hubungan Juliet 

dan Romeo. Keindahan sajak ditonjolkan melalui penyampaian rasa kagum terhadap 

sang kekasih.  

e. Nilai Kepahlawanan 

Pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan kepunyaannya demi membela 

kebenaran. dan berusaha mewujudkan keyakinan tersebut. Kepahlawanan yang 

dimaksud adalah sifat atau karakter tokoh-tokoh yang diceritakan dalam naskah drama, 

berjuang mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian tokoh yang menjadi pahlawanan 

dalam konteks pembahasan ini adalah perjuangan tokoh yang diceritakan dalam naskah 

drama memperjuangkan haknya untuk dicintai dan mencintai orang lain. 

Perjuangan adalah jalan sulit dan penuh tantangan. Seorang pahlawan telah 

memilih jalan perjuangan dengan risiko menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena 

itu, jiwa penyabar dan tabah dalam menghadapi cobaan adalah jiwa terpenting bagi 

seorang pahlawan. Perhatikan monolog di bawah ini. Monolog di bawah ini merupakan 

penggambaran sifat sabar yang dimiliki Juliet. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cclii

Capulet : “.......... hai, si manis sayang, usahlah terima kasih dan bangga. Tetapi 
Kamis nanti dengan hias rias kau berangkat dengan Paris ke gereja Sang 
Petrus. Kalau tak mau kuseret kau bagai dicincang! Faham? Hai, anak laknat, 
daging busuk! Huh, si muka lilin!” 

 Juliet : “O, Ayah, dengan sujud kuminta. Dengarkan sepatah kata dengan 
sabar.”  

Ia bersujud 

  Capulet : “ Persetan anak durhaka! Anak tak tahu adat! Dengarkan! 
Kamis kau mesti ke gereja. Kalau tidak aku tidak mau melihat tampangmu lagi. 
Jangan omong, jangan bantah jangan jawab! Tanganku gatal! Dinda, kita 
bersyukur, Tuhan memberkahi kita anak tunggal ini. Namun yang satu itu 
berlebihan dan kita terkutuk mendapatkannya.”  

   (RJ : 106) 

 

Kesabaran Juliet benar-benar diuji ketika dia dimaki oleh ayahnya sendiri. 

Karena sang ayah tidak setuju Juliet menjalin kasih dengan Romeo,  terkadang sang ayah 

mengeluarkan umpatan-umpatan buruk. Meskpun begitu, tidak terbersit sedikitpun 

umpatan amarah dari Juliet.  Juliet tidak memikirkan usaha membalas dendam terhadap 

ayahnya, tetetapi dia justru mencari cara bagaimana dia dapat hidup bersama dengan 

Romeo tanpa menyakiti keluarganya.  

Seorang pahlawan tidak akan menyerah manakala menemui kesulitan. Dia akan 

selalu mencari jalan keluar dari masalah dan kesulitan yang dihadapinya. Berikut peneliti 

sajikan monolog yang menjelaskan jiwa pantang menyerah yang dilakukan Romeo ketika 

sangat ingin menemui Julia karena rindu yang mendalam.  

Julia : “Bagaimana kau kemari dan untuk apa? Pagar dan tembok itu tinggi 
dan susah dipanjat. Ingatlah, kau akan mati jika ada anggota keluargaku 
melihatmu di sini.” 

Romeo : “Sayap cinta akan menerbangkan daku atas tembok itu, dan tebing 
batu tak sanggup menghabat asmara. Asmara berani berbuat apa yang mungkin 
baginya, dan itu tak kutakuti keluargamu.” (RJ: 49)  
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Seorang pahlawan juga rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya dan 

demi kedamaian keluarganya. Demikian halnya dengan Romeo dan juliet yang 

mempertaruhkan nyawa demi kedamaian kedua keluarga dan orang yang dicintainya. 

Romeo dan Juliet memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dan berharap setelah 

kematiam mereka, kedua keluarga akan hidup berdampinga dengan damai. 

Julia : “Selamat tinggal! Tuhanlah yang tahu kapan kita kembali bertem. 
Uratku bergetar, lemah dingin oleh takutku, hingga hampir padam api hidupku. 
Kupanggil saja inang untuk menghiburku. Tetapi apa kerjanya di sini! Kengerian ini 
mesti kupikul sendiri mari botol kecil,! Andaikan tak ada khasiatnya, terpaksalah 
aku kawin dengan Paris! ......... O. Tengok! Itu roh sepupuk, yang sedang mecari 
Romeo yang menusuk tubuhnya dengan pucuk anggar! Tunggulah Tybalt! 
Tunggulah! Romeo, aku datang! Kuminum ini untukmu!  

Romeo : “................Nah, penuntun pedih, pandu laknat, mualim cemas, 
kapal yan mbuk ini damparkan segera ke kiri ka batu karang lautan hidupmu, 
kekasih, kupersembahkan bagimu! 

Ia minum,  

O, ahli obat budiman, obatmu mujarab, matiku diiringi cium!” 

Ia mati, di sudut lain tempat pemakaman  itu tampak Lorenzo membawa 
lentera, linggis dan cangkul. (RJ : 140) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai-nilai kepahlawanan yang tersirat dalam 

naskah drama Romeo-Juliet yaitu sifat-sifat pemberani yang dimiliki tokoh. Dalam hal ini, 

tokoh yang dimaksud adalah Romeo dan Juliet sebagai tokoh dalam mewujudkan 

harapan mereka. Sifat-sifat tersebut yaitu: berani membela memperjuangkan hak 

mereka untuk mencintai orang lain. Berani mati demi terciptanya sebuah kedamaian 

dalam keluarga mereka. Diperlukan keberanian yang tinggi untuk menegakkan 

kedamaian karena hal itu mengundang risiko yang besar. Tidak semua orang dapat 

bersabar ketika mendapat cobaan. Di samping itu, sifat pantang menyerah dan 
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pemberani hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang yakin pada kemampuan 

dirinya. Orang-orang seperti itulah yang akan dapat meraih keberhasilan. 

 Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, nilai edukatif dalam naskah drama 

Romeo-Juliet karya William Shakespeare dan Sampek Engtay karya N. Riantiarno yaitu : 

nilai religius; nilai moral; nilai sosial; nilai estetis; dan nilai kepahlawanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

Unsur-Unsur Intrinsik Naskah Drama Sampek Engtay 
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Hasil penelitian berupa unsur-unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh dan penokohan, 

plot, latar, sudut pandang, bahasa, serta keterjalinan unsur intrinsiknya telah usai 

dipaparkan. Selanjutnya, penelitian tersebut dibahas lebih lanjut hingga akhirnya bisa 

diperoleh kesimpulan. 

a. Tema 

Tema adalah gagasan sentral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Sama halnya kisah Romeo-Juliet, secara garis besar, tema kisah Sampek-

Engtay yaitu cinta sejati tidak akan mampu dihalangi oleh apapun termasuk perseteruan 

kedua keluarga. Cinta sejati akan selalu abadi sampai maut memisahkan jiwa dan raga. 

Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak akan ada seorang 

pun yang mampu menolaknya. Cinta itu bisa datang di mana saja, kapan saja, dan 

bagaimanapun caranya. Ia tidak mengenal kaya-miskin, cantik-jelek, tinggi-rendah, 

musuh-kawan, dan lain-lain.  

 

b. Plot 

  Plot merupakan bagian penting dalam suatu fiksi. Ia adalah penghubung 

suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kejelasan hubungan antarperistiwa dalam fiksi 

akan mempermudah pemahaman pembaca, begitu juga sebaliknya. Kejelasan plot dapat 

berarti kejelasan cerita, sedangkan kesederhanan plot berarti kemudahan cerita untuk 

dipahami. 

Plot yang digunakan pengarang dalam naskah drama ini merupakan plot maju 

atau progresif. Plot ini dimulai dari perkenalan, pemunculan masalah, penanjakan 
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konflik, klimaks, penurunan konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. 

Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa yang ada berdasarkan hubungan sebab-akibat 

(kausalitas).  Plot utama dalam naskah drama ini adalah plot milik Engtay, sedangkan 

plot tambahan adalah plot milik Sampek. Adapun tahap-tahapan plot utama dalam 

naskah drama ini sebagai berikut. 

1. Tahap situation (eksposisi), yaitu tahap pengenalan cerita yang berisi paparan 

awal cerita. Kisah cinta ini diawali dengan pengenalan kehidupan Sampek. 

Dijelaskan mengenai seorang gadis yang sangat menginginkan sekolah seperti 

halnya para lelaki pada jaman itu. Kedua orang tua Engtay tidak pernah 

menyetujui anaknya menempuh dunia pendidikan, karena seorang perempuan 

di masa itu tidak layak mendapatkan pendidikan, hanya dilatih bagaimana 

caranya mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak mereka kelak.   

2. Tahap generating circumstante (inciting moment), yaitu tahap mulai munculnya 

masalah. Masalah-masalah mulai ditampilkan pengarang untuk kemudian 

dikembangkan dan ditingkatkan kadarnya. Tahap ini dimulai dengan 

berangkatnya Engtay ke Betawi untuk bersekolah di sekolah Putra Bangsa . Pada 

saat perjalanan ke sekolah, Engtay bertemu dengan Sampek, mereka menjadi 

akrab dan memutuskan untuk menjadi saudara angkat. 

3. Tahap rising action, yaitu tahap penanjakan konflik yang terdapat di dalam 

cerita. Masalah-masalah yang mulai muncul meningkat kekompleksannya. 

Tahap ini dimulai ketika Sampek dan Engtay mulai menjalin kasih akan tetetapi 

tiba-tiba diketuklah kamar mereka, Engtay heran kenapa malam-malam seperti 

itu ada orang yang ingin masuk kamarnya, sepertinya ada kabar penting yang 

akan disampaikan, ternyata, yang mengetuk pintu tadi adalah Jinsim, Jinsim 
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mengajak Engtay untuk pulang ke rumah, supaya menuruti perintah orang 

tuanya agar menikah dengan Macun. Engtay tidak dapat menolak perintah 

orangtuanya, maka dia mengikuti ajakan Jinsim. Sampek merasa kehilangan, 

begitu pula dengan kekasihnya, Engtay. Mereka tidak tahu kapa bisa bertemu 

lagi. 

4. Tahap climax, yaitu puncak dari keseluruhan cerita. Konflik yang ada mencapai 

puncak dan tidak dapat dibendung lagi. Klimaks dalam kisah ini terjadi ketika 

Sampek mengetahui bahwa Engtay akan menikah dengan lelaki pilihan orang 

tuanya, Macun. Kebodohan Sampek membawa dia dan Engtay dalam masalah 

yang pelik. 

5. Tahap denonement, yaitu tahap penyelesaian konflik yang timbul. Denonemen 

dalam naskah drama ini dimulai dengan lewatnya iring-iringan tandu pengantin 

di pemakaman Sampek. Engtay meminta tandunya untuk berhenti terlebih 

dahulu, dia ingin sembahyang di pekuburan Sampek. Semua mengira Engtay 

hanya ingin menghormati kematian temannya dengan bersembahyang. Akan 

tetetapi kenyataannya berbeda. Engtay tidak sembahyang melainkan ingin 

mememui jasad Sampek. Sepanjang jalan yang telah dilaluinya tadi, Engtay 

merasa semakin yakin kalau dia hanya mencintai sampek. Kemudian Engtay 

mengetuk-ngetukkan tusuk konde ke kubur Sampek. Aneh tetetapi nyata, kubur 

Sampek terbuka, tiba-tiba Engtay masuk ke dalam kubur. Setelah mengetahui 

Engtay masuk ke dalam kubur Sampek maka Kapten Liong memerintahkan 

Macun untuk menggali kuburan itu. Nyonya Nio tidak terima kuburan anaknya 

digali. Nyonya Nio marah besar. Akan tetetapi setelah kuburan tergali, mereka 

tidak menemukan apapun selain dua keping batu biru, sepasang tawon kuning 
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dan sepasang kupu-kupu.  Yang akhirnya terbang ke langit yang biru. Semua 

langsung terhanyut dalam suasana syahdu. 

c. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah 

cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan tokoh. Naskah 

drama Sampek-Engtay saduran N. Riantiarno ini menampilkan beberapa tokoh. Adapun 

tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Sampek dan Engtay, meskipun posisi 

Sampek  adalah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini 

meliputi, Tuan Ciok, Tuan Nio, Nyonya Ciok, Nyonya Nio, Sukiu, Jinsim, Suhiang, Macun,  

Antong, Kapten Liong, guru, murid dan lainnya. Berdasarkan keutamaan tokoh dan 

peranannya dalam cerita, tokoh utamalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Melalui gambaran tokoh utama inilah cerita terasa hidup dan utuh. 

Tokoh lain yang merupakan tokoh tambahan (yang benar-benar tambahan) baik 

protagonis maupun antagonis adalah tokoh-tokoh selain tokoh yang telah disebutkan di 

atas. 

d. Latar 

Latar atau landas tumpu cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Lingkungan 

peristiwa tersebut bisa berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan 

fisik berupa tempat, bangunan-bangunan, keadaan lingkungan, dan sebagainya 

   1) Latar tempat 

   Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. 
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d. Betawi 

Di Betawi inilah Sampek dan Engtay pertama kali bertemu. Engtay yang 

kebingungan mencari sekolah, bertemu dengan Sampek di jalan. Akan tetetapi Sampek 

sendiri juga tidak tahu kota Betawi. Mereka sama-sama kebingungan, dengan demikian, 

mulailah keduanya berkenalan, Sampek yang pemalu, dikenalkan Sukiu kepada Engtay. 

Engtay langsung meminta Sampek untuk menjadi saudara angkatnya.  

               b. Sekolah Putra Bangsa   

Di sinilah tempat dua sejoli Sampek dan Engtay menimba ilmu sekaligus 

menginap sekamar. Mesikipun pada awalnya Sampek tidak tahu bahwa Engtay adalah 

seorang wanita, namun pada akhirnya di tempat inilah mereka berjanji menjalin kasih 

sehidup semati. Di tempat inilah Sampek dan Engtay saling menyerahkan hati dan 

merelakan semua yang dimiliki demi sang kekasih. 

 

 

               c. Kebun Bunga Rumah Ciok  

Tempat Engtay melepaskan segala kepenatan hidup. Di sinilah tempat ia dapat 

mengungkapkan segala duka, kegelisahan, kebimbangan, kebahagian, dan permasalahan 

hidup dengan bebas tanpa gangguan. Tempat ini merupakan tempat Engtay 

membicarakan masalahnya kepada Suhiang.  Tempat Engtay mengatur siasat untuk 

memperdayai kedua orang tuanya. 

                   d. Ruang Depan Rumah Keluarga Ciok   
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Di ruangan inilah Engtay melancarakan aksinya menipu ayah dan ibunya 

dengan menggunkan baju lelaki. Saat orang tua Engtay keluar, mereka tidak tahu bahwa 

penagih hutang tersebut adalah Engtay. Karena dipaksa melunasi hutang oleh penagih 

hutang tersebut, maka nyonya Ciok kaget dan akhirnya pingsan.  

                    e. Ruang Tengah Rumah Keluarga Ciok   

Di ruangan inilah Suhiang dan Jinsim membicarakan Engtay yang sangat terobsesi 

ingin menimba ilmu di sekolah. Di tempat ini pulalah Engtay meyakinkan ibunya bahwa 

samarannya sebagai lelaki tidak akan terbongkar oleh orang lain.  

                      f. Kamar Tidur Sampek Engtay di Asrama 

Di sinilah tempat dua sejoli Sampek dan Engtay menginap sekamar. Mesikipun 

pada awalnya Sampek tidak tahu bahwa Engtay adalah seorang wanita, namun pada 

akhirnya di tempat inilah mereka berjanji menjalin kasih sehidupp semati. Di tempat 

inilah Sampek dan Engtay saling menyerahkan hati dan merelakan semua yang dimiliki 

demi sang kekasih. 

2) Latar waktu 

Latar waktu biasanya berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu dalam fiksi bisa menjadi dominan dan fungsional 

jika digarap secara teliti. 

Latar waktu dalam kisah Sampek-Engtay tercantum cukup jelas karena 

sudah disebutkan dai dalam naskah itu sendiri.  Terdapat beberapa keterangan yang 
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dapat dijadikan petunjuk mengenai waktu terjadinya peristiwa memilukan ini. Latar 

waktu tersebut berupa hari, siang, malam, senja, pagi, dan lain sebagainya. 

3) Latar sosial 

Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta hal lain yang 

tergolong latar spiritual. 

Keadaan sosial yang tergambar dalam naskah drama Sampek-Engtay 

merupakan cerminan dari kehidupan bangsawan masyarakat Cina yang masih percaya 

akan tahayul dan mereka masih menggunakan aliran kepercayaan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada teks yang menyebutkan bahwa Engtay bersebahyang di kuburan 

Macun. Selain itu di dalam naskah ini disebutkan beberapa kelas masyarakat. Yaitu 

bangsawan kaya raya, seperti keluarga Macun. Adapula kelas masyarakat biasa seperti 

halnya keluarga Sampek. Lain halnya dengan keluarga Engtay yang tegolong kelas 

menengah ke atas. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Engtay menggajak jalan-jalan 

Sampek yang tidak punya banyak uang, kemudian betapa royalnya keluarga Macun 

dalam mengadakan pesta pernikahan untuk Engtay dan Macun. 

 

e. Sudut Pandang 

Sudut pandang (point of view) merupakan cara pengarang dalam 

mengungkapkan cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi tiga, yaitu sudut 

pandang orang pertama, orang ketiga, dan campuran. Adapun yang banyak digunakan 
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adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga, namun tidak menutup kemungkinan 

digunakannya sudut pandang campuran.  

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kisah ini adalah sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

Sudut pandang persona ketiga pengarang turut hidup dalm pribadi para 

tokohnya,dapat dirasakan bahwa N. Riantiarno banyak menggunakan pesan kepada para 

pembaca melalui tokoh yang ditampilkan.   

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah sudut pandang orang 

ketiga. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” mahatahu. 

 

 

 

Unsur-Unsur Intrinsik Naskah Drama Romeo-Juliet 

a. Tema 

Tema adalah gagasan sentral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Secara garis besar, tema kisah Romeo-Juliet yaitu cinta sejati tidak akan 

mampu dihalangi oleh apapun termasuk perseteruan kedua keluarga. Cinta sejati akan 

selalu abadi sampai maut memisahkan jiwa dan raga. Cinta adalah anugerah yang 
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diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menolaknya. 

Cinta itu bisa datang di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun caranya. Ia tidak 

mengenal kaya-miskin, cantik-jelek, tinggi-rendah, musuh-kawan, dan lain-lain.  

Hal inilah yang terjadi pada Romeo dan Juliet. Berawal dari pandangan mata 

yang menghujam kuat ke dalam jiwa, benih-benih cinta tumbuh, turun menembus hati 

dan perasaan. Panah sang Cupid pun melesat tajam hingga menembus dada sang 

pecinta. Selanjutnya, setelah mereka sadar situasi yang menyelimuti hubungan cinta 

mereka, kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpercayaan pun datang menghampiri. 

Kehidupan cinta Romeo dan Juliet terkungkung dalam perseteruan sengit dua keluarga. 

Keyakinan dan kesucian cintalah yang membuat Romeo dan Juliet tetap bertahan. 

b. Alur atau Plot 

Plot yang digunakan pengarang dalam naskah drama ini merupakan plot maju 

atau progresif. Plot ini dimulai dari perkenalan, pemunculan masalah, penanjakan 

konflik, klimaks, penurunan konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. 

Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa yang ada berdasarkan hubungan sebab-akibat 

(kausalitas).  Plot utama dalam naskah drama ini adalah plot milik Romeo, sedangkan 

plot tambahan adalah plot milik Juliet. 

Adapun tahap-tahapan plot utama dalam naskah drama ini sebagai berikut. 

2) Tahap situation (eksposisi), yaitu tahap pengenalan cerita yang berisi paparan 

awal cerita. Kisah cinta ini diawali dengan pengenalan kehidupan di Verona. 

Dijelaskan mengenai keadaan Verona pada saat terjadinya cerita. Pada saat 
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terjadinya cerita, di Verona terdapat dua keluarga bangsawan yang sedang 

terlibat dalam permusuhan. 

3) Tahap generating circumstante (inciting moment), yaitu tahap mulai munculnya 

masalah. Masalah-masalah mulai ditampilkan pengarang untuk kemudian 

dikembangkan dan ditingkatkan kadarnya. Tahap ini dimulai dengan pertemuan 

Romeo dan Juliet di pesta perjamuan makam di rumah Juliet. Kepedihan hati 

dan kerinduan akan cinta sejati menyebabkan Romeo mendatangi acara-acara 

pesta, termasuk perjamuan makan di rumah Juliet. Saat Romeo sedang mencari-

cari gadis impiannya, matanya membentur sesosok gadis cantik sempurna. Ia 

pun merasa menemukan gadis impian yang telah lama dicarinya. 

4) Tahap rising action, yaitu tahap penanjakan konflik yang terdapat di dalam 

cerita. Masalah-masalah yang mulai muncul meningkat kekompleksannya. 

Tahap ini dimulai ketika terjadi perkelahian antara rombongan keluarga Capulet 

dan Montague. Pada awalnya Romeo tidak terlibat dalam perkelahian di 

gerbang kota tersebut. Saat Romeo sedang berjalan-jalan, ia mendengar bahwa 

perkelahian antara keluarganya dengan keluarga Capulet terjadi lagi. Romeo 

pun datang untuk melerai, namun malang ia tidak dapat membendung luapan 

emosi dan terpancing oleh perkataan Tybalt. Perkelahian tidak dapat dihindari 

hingga akhirnya Tybalt terbunuh. 

5) Tahap climax, yaitu puncak dari keseluruhan cerita. Konflik yang ada mencapai 

puncak dan tidak dapat dibendung lagi. Klimaks dalam kisah ini terjadi ketika 

Romeo mengetahui bahwa sang istri meninggal dunia. Kegagalan Rahib Johanes 

menyampaikan surat kepada Romeo menyebabkan  gagalnya rencana Rahib 

Lorenzo. Romeo pun menganggap bahwa Juliet  benar-benar telah tiada, 
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padahal kematian Juliet hanyalah rekayasa Rahib Lorenzo. Romeo mengetahui 

kematian Juliet dari Peter, sang pembantu setianya. Saat mendengar kematian 

Juliet, Romeo merasa seakan dunia runtuh dan menimpanya. Ia benar-benar 

sedih dan terpuruk. Orang yang paling dikasihi dan dicintai telah pergi untuk 

selamanya. Keputusasaan yang menyelimuti membutakan akal sehatnya. Ketika 

ia berjalan-jalan di Mantua, tanpa sepengetahuan Peter, Romeo membeli 

sebotol racun mematikan. Ia bermaksud untuk mengakhiri hidup dan menyusul 

Juliet ke alam kematian. 

6) Tahap denonement, yaitu tahap penyelesaian konflik yang timbul.   

 Denonemen dalam naskah drama ini dimulai dengan perkelahian Romeo 

 dan Paris. Perkelahian tersebut terjadi di makam keluarga Capulet pada  malam 

hari setelah pemakaman Juliet. Romeo yang saat itu dalam keadaan  putus asa 

sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Paris. Akan tetetapi,  perkelahian 

tidak dapat dihindari dan Paris pun akhirnya tewas. 

c. Penokohan dan Perwatakan 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah 

cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan tokoh. Naskah 

drama Romeo-Juliet karya William Shakespeare ini menampilkan beberapa tokoh. 

Adapun tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Romeo dan Juliet, meskipun posisi 

Juliet adalah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi, 

Tuan Capulet, Tuan Montague, Nyonya Capulet, County Paris, Tybalt, Rahib Lorenzo, 

Peter, pengasuh Juliet, Theseus, Mercutio, pelayan apotek, Rosalinda, Rahib Johanes, 

sahabat Romeo, dan lainnya. Berdasarkan keutamaan tokoh dan peranannya dalam 
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cerita, tokoh utamalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Melalui gambaran 

tokoh utama inilah cerita terasa hidup dan utuh. 

d. Setting atau Latar 

 Latar atau landas tumpu cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Lingkungan peristiwa tersebut bisa berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik berupa tempat, bangunan-bangunan, keadaan lingkungan, dan 

sebagainya 

e. Sudut Pandang  

Sudut pandang (point of view) merupakan cara pengarang dalam 

mengungkapkan cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi tiga, yaitu sudut 

pandang orang pertama, orang ketiga, dan campuran. Adapun yang banyak digunakan 

adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga, namun tidak menutup kemungkinan 

digunakannya sudut pandang campuran.  

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kisah ini adalah sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

 

Persamaan dan Perbedaan Naskah Drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet  

Kajian intertekstualitas merupakan sebuah kajian mencari persamaan dan 

perbedaan dua karya sastra. Kajian ini didahului oleh analisis strukutural karya sastra 

guna mempermudah kajian intertekstualitas. Setelah langkah pertama di atas, kegiatan 
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selanjutnya adalah membandingkan kedua naskah drama kemudian mencari 

persamaaan dan perbedaan kedua naskah drama tersebut. Perbandingan kedua naskah 

drama dilakukan pada semua unsur intrinsik yang telah dijabarkan pada langkah 

pertama.  

f.  Tema  

Tema utama yang melingkupi kedua kisah  adalah masalah hakiki manusia, yaitu 

cinta. Cinta dalam kedua naskah drama adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. 

Naskah drama Sampek-Engtay menggambarkan kisah cinta antara Sampek  dan 

Engtay. Mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari Cina. Dalam naskah 

drama ini, cinta kedua pecinta tidak dapat bersatu karena terhalang oleh martabat. 

Tema cinta dalam naskah drama ini lebih difokuskan pada kondisi jiwa sang pecinta, 

utamanya Sampek. 

g. Plot 

Sebelum melakukan perbandingan plot antara naskah drama Sampek-Engtay 

dan Romeo-Juliet perlu dijabarkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang menyusun 

plot dalam kedua naskah drama. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja yang 

dilakukan. Pemaparan peristiwa-peristiwa ini didasarkan pada alur utama cerita, yaitu 

alur yang menceritakan mengenai kehidupan tokoh utama cerita. 

Berdasarkan jenis alurnya, kedua naskah drama mempunyai alur yang 

sama, yaitu maju atau progresif. Berdasarkan tahapan plot, secara umum juga 

mempunyai kesamaan. Persamaan tersebut terdapat pada tahap situation, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cclxviii

inciting moment (generating circumstances), dan denonement. Sementara itu, 

perbedaannya hanya terletak pada rising action. 

Persamaan yang terdapat dalam kedua naskah drama dapat dilihat dari 

judul naskah drama yang sama-sama memakai nama tokoh cerita. Sampek dan Romeo 

adalah nama tokoh laki-laki, sedangkan Engtay dan Juliet adalah nama tokoh wanita. 

Posisi tokoh-tokoh tersebut juga tidak jauh berbeda, tokoh laki-laki merupakan tokoh 

utama yang utama dan tokoh wanita adalah tokoh utama tambahan. Perbedaannya 

hanya terletak pada nuansa nama tokoh, yaitu nuansa Cina dan Eropa, dan pada 

penempatan nama tokoh juga sama-sama meletakkan nama tokoh laki-laki di depan. 

Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet. 

Selain itu, semua tokoh utama dalam kedua naskah drama sama-sama 

meninggal dunia, meskipun cara mereka berbeda. Romeo  dan Juliet meninggal dunia 

dengan cara bunuhdiri (kejadian s dan u), sedangkan Sampek dan  Engtay meninggal 

secara alami dan bunuh diri, Sampek meninggal secara alami, akan tetetapi Engtay 

meninggal secara bunuh diri (kejadian t dan z). Dalam kedua naskah drama ini juga 

terjadi peristiwa pernikahan, perbedaannya Engtay menerima pinangan dan menikah 

dengan orang lain bukan dengan Sampek (kejadian n), sedangkan Juliet menikah dengan 

Romeo (kejadian j). Pernikahan Engtay dilangsungkan dengan meriah, sedangkan 

pernikahan Juliet dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 

Sementara itu, perbedaan yang terdapat dalam plot kedua naskah drama 

adalah dalam Sampek-Engtay tidak terdapat peristiwa v, yaitu perdamaian kedua 

keluarga karena pada dasarnya keluarga Engtay dan Sampek tidak bermusuhan. 

Sementara dalam Romeo-Juliet, sejak awal cerita kedua keluarga memang telah 
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bermusuhan. Perbedaan selanjutnya, dalam Sampek-Engtay tidak terdapat peristiwa 

pembongkaran makam tokoh wanita oleh tokoh laki-laki (kejadian s pada R-J). Lain 

dengan Sampekk-Engtay di mana yang meninggal terlebih dahulu adalah tokoh pria 

(Sampek). Ketika mengetahui bahwa Sampek meninggal Engtay juga datang ke 

makamnya, mengetuk-ngetukkan tusuk konde pada makam Sampek hingga makamnya 

terbuka secara ajaib, tetapi setelah Engtay ikut terjun ke liang lahat, keluarga Macunlah 

yang membongkar makam dua sejoli tersebut. 

 Dalam Sampek-Engtay juga tidak terdapat peristiwa n, yaitu peristiwa mati 

suri tokoh wanita. Dalam Sampek-Engtay, tokoh pria tidak terlalu ditonjolkan dalam 

membentuk alur cerita. Walaupun dalam Sampek-Engtay tokoh Engtay dijodohkan 

dengan pria pilihan sang ayah, tetetapi ia tidak pernah berpikiran untuk melakukan hal 

seperti yang dilakukan oleh Juliet. Selain itu, dalam Sampek-Engtay tidak terdapat 

peristiwa c (dalam R-J) karena cinta Sampek dengan Engtay adalah cinta pertama, 

sedangkan cinta Romeo pada Juliet adalah cinta kedua. 

Perbedaan berikutnya adalah dalam naskah drama Romeo-Juliet tidak 

terdapat peristiwa m (S-E), yaitu usaha sang tokoh laki-laki melamar tokoh wanita. 

Dalam Romeo-Juliet, orang tua  kedua tokoh tidak mengetahui apabila anaknya saling 

jatuh cinta sehingga tidak melakukan lamaran kepada pihak wanita. Jika orang tua tokoh 

mengetahui hal tersebut, kemungkinan besar lamaran juga tidak akan dilakukan karena 

kedua keluarga terlibat dalam permusuhan.  

 Berdasarkan analisis di atas, dilihat dari jenisnya plot kedua naskah drama sama. 

Sementara itu, dari peristiwa yang menyusun plot keduanya berbeda dan hanya 

terdapat persamaan akhir cerita. Apabila dilihat dari srtuktur plot, persamaan terdapat 
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pada tahap situation, inciting moment (generating circumstances), dan denonement. 

Perbedaannya hanya terletak pada rising action. 

h. Tokoh 

3) Engtay dengan Juliet 

a) Ciri fisik 

Tokoh wanita dalam kedua naskah drama ini adalah Engtay dan Juliet. Dalam 

kedua naskah drama ini digambarkan tokoh utama (Engtay) dan bukan merupakan 

tokoh utama yang utama (Juliet), tetapi merupakan tokoh utama tambahan. Kedua 

tokoh ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan berikut. Persamaan 

yang menonjol dari kedua tokoh adalah bahwa dari dimensi fisik kedua tokoh 

digambarkan sebagai sosok gadis yang cantik dan sempurna. Banyak orang yang tergila-

gila kepada kecantikan keduanya. 

Kecantikan wajah dan kesempurnaan tubuh kedua tokoh wanita dalam naskah 

drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet tidak ada yang dapat menandinginya. Engtay 

dan Juliet adalah bunga bagi masyarakat tempat tinggalnya masing-masing. Mereka 

berdua adalah gambaran wanita idaman bagi semua wanita dan pria. Jika banyak laki-

laki yang mengejarnya, hal itu adalah suatu kewajaran. Engtay dan Juliet menjadi target 

operasi setiap laki-laki yang mengenalnya. Banyak orang yang mengagumi dan melamar 

Engtay, seperti Sampek dan Macun. Romeo, Paris, Theseus, dan Mercutio adalah 

beberapa laki-laki yang jatuh cinta pada Juliet. 

Perbedaan pada ciri fisik kedua tokoh wanita terletak pada pakaian yang 

dikenakan oleh keduanya. Pakaian yang dikenakan oleh Juliet tidak terlalu dijelaskan 

oleh pengarang, akan tetetapi biasanya pakaian masyarakat Eropa pada masa itu berupa 
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gaun. Kemungkinan besar gaun yang digunakan adalah gaun-gaun pada masa Yunani 

atau Romawi. Aksesoris yang dikenakan adalah topi atau sapu tangan kecil. Adapun 

mengenai pakaian yang dikenakan Engtay pengarang tidak secara detail 

menjelaskannya. Pakaian yang dikenakan Engtay dalam kisah ini berupa pakaian wanita 

khas dari Cina. Akan tetetapi bisa dalam pakaian pengantin disebutkan bahwa pakaian 

Engtay berwarna merah menyala penuh ronce  keemasan dan benang perak. 

 

 

b) Ciri psikologis 

 Persamaan ciri psikologis antara Engtay dan Juliet adalah sama-sama seorang 

wanita yang ekstovert. Pada naskah drama tersebut digambarkan bahwa Engtay 

menceritakan perasaannya kepada Suhiang, pengasuhnya. Ia lebih senang bertukar 

cerita, berkeluh kesah dan mengungkapkan semua perasaannya kepada Suhiang. 

Demikian halnya dengan  Juliet dapat dikatakan sosok yang ekstrovet karena ia berani 

menceritakan semua perasaannya kepada Rahib Lorenzo dan sang pengasuh. Ketika ia 

sedih, ia akan meminta nasihat dari sang Rahib dan saat bahagia ia akan membaginya 

dengan sang pengasuh. 

Sementara itu, perbedaan yang paling menonjol dari ciri psikologis kedua tokoh 

wanita dalam kedua naskah drama ini, yaitu Engtay adalah seorang wanita yang penurut 

dan tidak berani menolak semua perintah orang tua. Akan tetetapi tokoh Engtay adalah 

sosok wanita yang pintar, cerdas dan lincah. Ketika Engtay  tidak diperbolehkan bertemu 

Sampek dan ketika dijodohkan dengan Macun ia  berjanji pada Sampek akan 
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mendatangi kuburan Sampek dan akan hidup di kehidupan selanjutnya walaupun pada 

mulanya Engtay hanya menerima semua keputusan orang tuanya dengan hati pasrah. Ia 

berpendirian bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Selain itu Engtay 

adalah seorang wanita yang pandai. Ketika ia tidak diperbolehkan bersekolah, Engtay 

menyamar menjadi pria, sehingga kedua orang tua Engtay mengakui kepandaiannya, 

dan akhirnya Engtay diizinkan bersekolah, dengan kepandaiannya menyamar sebagai 

laki-laki inilah murid-murid sekolah tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya Engtay 

adalah seorang perempuan, bahkan Sampek yang selam setahun hidup satu kamar dan 

satu ranjangpun tidak tahu tentang siapa sebenarnya Engtay. Sementara itu, Juliet 

adalah sosok wanita pemberani dan kuat. Ia berani menentang kehendak orang tua 

ketika akan dijodohkan dengan Paris. Bahkan, ia lebih memilih untuk mati daripada 

menikah dengan orang yang tidak dicintainya. 

c) Ciri Sosial 

Persamaan _ocia _ocial yang terdapat di antara kedua tokoh wanita dalam 

naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet adalah kenyataan bahwa kedua tokoh 

tersebut berasal dari golongan menengah ke atas terhormat. Kedua tokoh juga 

merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. Engtay adalah anak dari seorang 

bangsawan Cina bernama Ciok, sedangkan Juliet adalah anak bangsawan kaya dan 

terhormat Verona, yaitu Tuan Capulet yang terkadang mebuat pesta yang meriah di 

rumahnya. Engtay dan Juliet tumbuh dalam limpahan kasih sayang keluarga masing-

masing. 

Persamaan ciri sosial yang lain adalah kedua tokoh wanita merupakan wanita 

yang berpendidikan. Engtay belajar dan bersekolah di Betawi, sedangkan tokoh Juliet 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cclxxiii

tidak dijelaskan detail tempat belajarnya. Akan tetetapi, berdasarkan pembicaraan 

tokoh lain digambarkan bahwa Juliet adalah orang yang berpendidikan. Sementara itu, 

persamaan ciri sosial antara kedua tokoh wanita adalah sama-sama mempunyai seorang 

pengasuh yang akan membantunya dalam melakukan segala hal. Pengasuh Juliet adalah 

seorang Inang yang telah merawatnya sejak kecil. Pengasuh-pengasuh tersebut  itu tidak 

hanya membantu Juliet dan Engtay, tetetapi juga tempat mereka mencurahkan segala 

duka. 

Persamaan kedua tokoh wanita yang lain adalah kedua tokoh sama-sama  

dijodohkan oleh orangtua mereka dengan seseorang yang tidak mereka cintai. Engtay 

dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, sedangkan Juliet menikah 

dengan sang kekasih, akan tetetapi dijodohkan dengan Paris. Engtay menikahi Macun 

dengan penuh keterpaksaan. Sementara itu, Juliet menikahi Romeo atas dasar kerelaan. 

Selama dengan Macun, keperawanan Engtay tetap utuh karena mereka belum sempat 

menikah hanya bertunangan. Sedangkan Juliet tidak lagi tersisa. Selain itu, motivasi 

pernikahan antara keduanya berbeda. Engtay menikah untuk menjaga martabat dan 

membalas jasa kedua orang tua. Adapun motivasi Juliet menikah adalah karena rasa 

cinta dan juga keinginan untuk mendamaikan keluarga yang berselisih. Selanjutnya, 

pernikahan Engtay dirayakan dengan meriah, sedangkan pernikahan Juliet adalah 

pernikahan rahasia yang disembunyikan dari kedua keluarga.    

Perbedaan status sosial kedua tokoh. Sepintas lalu kedua tokoh adalah seorang 

bangsawan, tetetapi kedudukan kebangsawanan mereka berbeda. Ayah Engtay adalah 

seorang rakyat kelas menengah ke atas, dibuktikan dengan pernikahan Engtay yang 
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status sosialnya hampir sepadan, sedangkan ayah Juliet adalah bangsawan terhormat 

biasa bukan keturunan kerajaan. 

Perbedaan antara Engtay dan Julia adalah masalah agama, Engtay merupakan 

pemeluk aliran kepercayaan yang memercayai Dewa-Dewa, sedangkan Juliet adalah 

seorang Nasrani. Dalam kedua naskah drama memang tidak dijelaskan secara gamblang 

mengenai agama kedua tokoh, namun dari perbuatan, pernyataan, sikap, dan lain-lain 

dapat diketahui agama yang dianut tokoh. Semisal, dari surat yang ditulis oleh Engtay, 

perbuatan Engtay yang sembahyang di kuburan Sampek, dan juga dari perbuatan Juliet 

pergi ke gereja. Berdasarkan hal tersebutlah kesimpulan mengenai agama tokoh dapat 

terungkap. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dari segi fisik Engtay dan Juliet adalah 

sama. Keduanya sama-sama cantik sempurna. Hal yang membedakan adalah pakaian 

yang dikenakan oleh keduanya. Engtay mengenakan baju khas Cina, sedangkan Juliet 

mengenakan gaun khas Eropa. Dilihat dari segi sosial secara umum keduanya sama, 

yaitu sama-sama berasal dari kalangan bangsawan, terkenal, dan  sama-sama 

dijodohkan dengan lelaki yang tidak mereka cintai. Sementara itu, dari segi psikologis 

perbedaan yang paling menonjol adalah Juliet seorang pemberani, sedangkan Engtay 

adalah pribadi yang penurut. Juliet berani menentang keinginan sang ayah untuk 

menikahkannya dengan Paris, sedangkan Engtay tidak berani menentang pernikahannya 

dengan Macun.  Dengan demikian, persamaan kedua tokoh wanita terletak pada ciri 

sosial dan fisik, sedangkan perbedaannya terletak pada ciri psikologis atau sifat kedua 

tokoh. 

4) Sampek dengan Romeo 
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a. Ciri fisik 

Kedua tokoh, Sampek dan Romeo digambarkan sebagai pria yang tampan dan 

sangat sopan. Ketampanan keduanya memikat sang tokoh perempuan (Julia dan 

Engtay). Ketampanan mereka menjadikan sang tokoh perempuan jatuh cinta dan tergila-

gila.   

Sementara itu, perbedaan keduanya terletak pada keadaan fisik setelah 

mereka jatuh cinta. Sampek menjadi seorang berpenyakitan dan bertubuh ringkih 

setelah ia jatuh cinta kepada Engtay, sedangkan bagi Romeo peristiwa jatuh cintanya 

tidak membuat perubahan pada fisik. Tubuh Sampek kurus kering, dan sakitnya tak 

kunjung sembuh, selain itu Sampek sangat suka meracau.   

Perbedaan lainnya adalah masalah pakaian yang dikenakan keduanya. Dalam 

naskah drama Sampek-Engtay, tidak dijelaskah secara mendetail pakaian seperti apa 

yang digunakan Sampek, akan tetetapi dilihat dari segi geografis, yaitu Cina, Sampek 

mengenakan pakaian khas Cina yang panjang. Adapun Romeo mengenakan pakaian 

yang memudahkannya bergerak, kemungkinan berupa celana dengan baju-baju zaman 

Romawi atau Yunani. Keterangan mengenai pakaian yang digunakan oleh Romeo tidak 

dijelaskan secara gamblang. 

b. Ciri psikologis 

 Persamaan ciri psikologis yang terdapat antara Sampek dan Romeo adalah 

kenyataan bahwa keduanya adalah sosok yang mengagungkan cinta. Kedua tokoh 

menganggap bahwa cinta adalah kehidupannya dan mereka tidak akan dapat hidup 
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tanpa cinta. Cinta memberi kekuatan yang akan mampu mengalahkan semua rintangan 

yang menghadang. 

Perbedaan adalah kepandaian Sampek dan Romeo. Sampek adalah orang yang 

tidak terlalu pandai, bahkan ia kalah dengan Engtay yang cerdik. Dalam naskah Sampek 

dan Engtay ini disebutkan selama satu tahun Sampek tidak pernah tahu siapa Engtay 

sebenarnya, apadahal selam itu mereka satu kamar dan satu ranjang. Kemudian 

disebutkan pula bahwa Sampek salah memperhitungkan tanggal kapan dia akan 

bertemu dan melamar Engtay. Oleh karena kebodohannya, Sampek terlambat 

mendapatkan Engtay dan gagallah semua impian mereka. 

Lain halnya dengan Romeo, tokoh laki-laki ini adalah sosok yang pandai 

membuat syair. Syair-syair tersebut ditujukan untuk memuji kecantikan dan kebaikan 

sang kekasih. Bahasa yang digunakan dalam syair-syair tersebut juga indah dan puitis, 

syair Romeo hanya diketahui oleh Juliet. 

c. Ciri sosial 

tidak terdapat kesamaan ciri sosial dalam diri Sampek dan Romeo. Sampek 

adalah penduduk biasa, bahkan untuk sekolah saja dia mengandalkan beasiswa. Lain 

halnya dengan Romeo yang merupakan anak dari bangsawan kaya yang hidupnya 

mewah. 

Perbedaannya yang lain terletak pada kenyataan bahwa Sampek seorang 

lajang, sedangkan Romeo sudah menikah. Berbagai usaha telah dilakukan Sampek untuk 

melamar Engtay telah dilakukan, tetapi semuanya sia-sia karena dia miskin dan 

Engtaypun telah dijodohkan dengan Macun. Sementara itu, Romeo berani melakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cclxxvii

pernikahan dengan Juliet, meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia tanpa 

sepengetahuan keluarga.  

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai agama yang dianut kedua tokoh. 

Sampek adalah seorang penganut aliran kepercayaan yang memercayai Dewa-Dewa, 

sedangkan Romeo adalah seorang Nasrani. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kedua tokoh mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Ciri fisik kedua tokoh secara umum sama, yaitu tampan. Hal yang 

membedakan adalah pakaian dan juga keadaan tokoh setelah jatuh cinta. Ciri psikologis 

keduanya berbeda karena merupakan individu yang berbeda, seperti Sampek yang 

merupakan orang yang pasrah dan mudah patah hatinya sedangkan Romeo merupakan 

orang yang selalu berusaha. Persamaan ciri ini hanya ada pada perasaan mengagungkan 

cinta. Ciri sosial keduanya tidak ada peramaan, Sampek adalah rakyat biasa sedangkan 

Romeo berasal dari kalangan bangsawan dan terkenal di Verona. Perbedaan selanjutnya 

adalah pada agama yang dianut keduanya. Dengan demikian, persamaan kedua tokoh 

laki-laki hanya terletak pada ciri fisik, sedangkan perbedaannya terletak pada ciri 

psikologis atau sifat kedua tokoh, dan ciri sosial. 

i.  Latar 

Latar antara naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet terdapat 

persamaan dan perbedaan. Latar sosial kedua naskah drama ini secara umum memang 

jauh berbeda. Naskah drama Sampek-Engtay merupakan naskah drama yang berlatar 

kehidupan Cina, sedangkan naskah drama Romeo-Juliet berlatar belakang kehidupan 

masyarakat Eropa, yaitu masyarakat Verona, Italia. Kedua masyarkat tersebut 

mempunyai latar sosial-budaya yang jauh berbeda. Masyarakat Eropa adalah sebuah 
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masyarakat yang sangat mengagungkan rasio, dan cenderung menyepelekan spiritual. 

Sementara masyarakat Cina adalah masyarakat yang mengedepankan spiritual, percaya 

tahayul dan penganut aliran kepercayaan.  

Perbedaan sosial-budaya juga dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh 

para tokoh. Dalam Romeo-Juliet pakaian yang dikenakan oleh tokoh laki-laki—Romeo—

adalah pakaian yang memudahkannya dalam bergerak. Kemungkinan besar Romeo 

mengenakan celana. Gaya berpakaian yang dikenakan Romeo kemungkinan adalah gaya 

pakaian Romawi atau Yunani. 

 

j. Sudut Pandang 

Sudut pandang yang digunakan dalam kedua naskah drama sama, yaitu sudut 

pandang persona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata 

gantinya dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokohnya.  

Sudut pandang persona ketiga pengarang turut hidup dalm pribadi para 

tokohnya,dapat dirasakan bahwa Shakespeare banyak menggunakan pesan kepada para 

pembaca melalui tokoh yang ditampilkan.   

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sudut pandang 

yang digunakan dalam naskah drama Romeo-Juliet adalah sudut pandang orang ketiga. 

Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang “dia” mahatahu. 
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Selain penggunaan sudut pandang persona ketiga bertujuan memperjelas 

pemahaman pembaca. Kedua naskah ini adalah hasil karya orang luar negeri dan 

diadaptasi serta diterjemahkan oleh orang Indonesia.   

Kesimpulan yang didapat dari analisis di atas adalah sudut pandang yang 

digunakan oleh naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet adalah sama. Kedua 

naskah drama tersebut, menggunakan sudut pandang sudut pandang persona ketiga 

atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. Pengarang menampilkan 

tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau variasi kata gantinya dan pengarang 

turut hidup dalam pribadi para tokohnya.   

 

 

Feminisme Liberal dalam Naskah Drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet 

 Pembicaraan mengenai peran dan kedudukan tokoh perempuan  dalam naskah 

drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet disampaikan melalui tokoh perempuannya. 

Tokoh tersebut digambarkan lewat tokoh utama tambahan. Tokoh tersebut tercermin 

dari judul naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-juiet. Perjalanan Engtay dan Juliet 

sebagai tokoh utama tambahan menunjukkan usaha untuk mewujudkan sosok 

perempuan yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan kaum laki-laki.  

Perjuangan Engtay dan Juliet dapat dicermati melalui berbagai latar yang 

ditampilkan. Latar tersebut, yaitu: keluarga, sekolah, dan ketika Engtay dan Sampek 

bersama di Betawi. Perjalanan Engtay dalam melewati berbagai latar tersebut 

menunjukkan suatu proses yang dilaluinya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai 
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perempuan yang bermartabat dan berpendidikan. Latar-latar itu mempunyai orientasi 

dalam mewujudkannya.  

Berdasarkan temuan penelitian, Juliet dan Engtay yang merupakan tokoh wanita 

naskah drama di atas menurut perspektif feminisme dapat dikonkretkan maknanya.  

Perempuan generasi tua menyatakan bahwa perempuan berperan di sektor domestik 

dan menjalankan fungsi reproduktif. Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan 

adalah setara menurut konsepsi laki-laki modern. 

 

Nilai Edukatif dalam Naskah Drama Sampek-Engtay  

Analisis nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam naskah drama Sampek-Engtay 

meliputi: a. Nilai religius; b. Nilai moral; c. Nilai sosial; d. Nilai estetis; e. dan nilai 

kepahlawanan. Berikut peneliti kemukakan analisis terhadap masing-masing nilai 

tersebut. 

a. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan. 

Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan karena secara naluri, manusia akan 

selalu membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, selalu 

mengingat Tuhan merupakan pencerminan pribadi yang bertakwa dan menjunjung 

tinggi fitrah manusia. Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan dalam berbagai 

masalah yang dihadapinya. Dalam nasakah drama ini, Sampek dan Engtay mempercayai 

bahwa Dewa-Dewa akan mwngabulkan doa mereka agar bertemu kembali di kehidupan 
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yang akan datang. Selain itu, Engtay bersemnbahyang di kuburan Sampek, meminta 

pertololngan kepada Dewa agar kuburan Sampek terbuka. 

b. Nilai Moral 

Nilai moral sering disamakan maknanya dengan nilai etika. Nilai moral atau etika 

merupakan suatu nilai yang menjadi ukuran pantas atau tidaknya tindakan seorang 

manusia dalam kehidupan sosialnya. Moral atau etika juga menyangkut baik dan 

buruknya, benar dan salahnya, dan pantas tidaknya lakuan. Nilai tersebut biasanya 

dibangun dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu.  

Berkaitan dengan penjelasan itu, hormat terhadap kedua orangtua merupakan 

suatu tindakan yang dapat diterima semua golongan masyarakat. Menghormati kedua 

orangtua adalah kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya sendiri. Hal tersebut 

yang dilakukan Engtay, meskipun cinta mereka dilarang oleh orangtua masing-masing, 

akan tetetapi mereka masih menjunjung tinggi harkat dan martabat orangtua mereka, 

Engtay yang pada dasarnya mencintai Engtay, dia memilih pasrah  ketika dipaksa 

menikah dengan Macun, tetap menghormati pilihan keluarganya dengan berusaha 

menyembunyikan perasaan sedihnya karena harus berpisah dengan Sampek 

c. Nilai Sosial  

Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, 

kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang dimaksud adalah 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut dapat berupa perhatian 

maupun berupa kritik. Nilai sosial yang terdapat dalam naskah drama Sampek-Engtay 

adalah sikap Engtay yang mau memerima apa adanya terhadap keadaan kondisi 

ekonomi Sampek. Pada awal pertemuan mereka, Sampek sudah mengatakan bahwa dia 
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bukanlah seseorang yang kaya, Engtay menerima hal tersebut bahkan Engtay mencintai 

Sampek yang kedudukannya hanayalah seorang rakyat biasa, tidak seperti Macun yang 

kaya raya.  Selain itu Engtay selalu ingin bersaudara dengan orang lain, hal itu 

ditunjukkan pada saat Engtay bertemu dengan Sampek di Betawi, ia ingin Sampek 

menjadi kakak angkatnya. 

d. Nilai Estetis 

Keindahan sebuah naskah drama tercermin dengan adanya diksi-diksi yang 

indah. Membaca karya sastra merupakan suatu kegiatan yang sarat dengan keindahan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca akan menemukan gaya bahasa yang indah, 

keberadaan diksi yang indah pula. Suatu karya sastra yang mempunyai nilai keindahan 

dapat dijadikan media pembelajaran nilai estetika pada peserta didik. Dengan adanya 

pendidikan tersebut dirapkan manusia akan dapat memahami dan mencintai keindahan. 

Keindahan dapat berwujud fisik dan nonfisik. Keindahan fisik merupakan keindahan 

yang dapat dilihat pancaindra, sedangkan keindahan nonfisik merupakan keindahan 

yang bersifat abstrak, misalnya percintaan. 

e. Nilai Kepahlawanan 

Pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan kepunyaannya demi membela 

kebenaran. Dan berusaha mewujudkan keyakinan tersebut. Kepahlawanan yang 

dimaksud adalah sifat atau karakter tokoh-tokoh yang diceritakan dalam naskah drama, 

berjuang mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian tokoh yang menjadi pahlawanan 

dalam konteks pembahasan ini adalah perjuangan tokoh yang diceritakan dalam naskah 

drama memperjuangkan haknya untuk dapat merasakan bangku sekolah dan pendidikan 

seperti halnya seorang laki-laki pada masa itu.  
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Dengan adanya keinginan untuk memeroleh pendidikan, Engtay berubah 

penampilan menjadi seorang laki-laki. Selama ia bersekolah, dia selalu berusaha untuk 

menutupi identitasnya sebagai seorang perempuan.  Perjuangan adalah jalan sulit dan 

penuh tantangan. Seorang pahlawan telah memilih jalan perjuangan dengan risiko 

menghadapi tantangan tersebut. Dengan penampilan yang berbeda itulah setiap saat 

Engtay mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Selain itu, Engtay setiap malam tidur 

dengan Sampek, seorang pemuda lugu yang tak  pernah tahu siapa sebenarnya Engtay. 

Engtay berusaha menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan, tiap saat dia 

senantiasa  menjaga diri karena sebenarnya dia takut rahasia yang dia simpan akan 

terbongkar. 

Nilai Edukatif dalam Naskah Drama Romeo-Juliet  

Analisis nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam naskah drama Romeo-Juliet 

meliputi: a. Nilai religius; b. Nilai moral; c. Nilai sosial; d. Nilai estetis; e. dan nilai 

kepahlawanan. Berikut peneliti kemukakan analisis terhadap masing-masing nilai 

tersebut. 

f. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan. 

Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan karena secara naluri, manusia akan 

selalu membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, selalu 

mengingat Tuhan merupakan pencerminan pribadi yang bertakwa dan menjunjung 

tinggi fitrah manusia. Manusia senantiasa akan membutuhkan Tuhan dalam berbagai 

masalah yang dihadapinya. Dalam nasakah drama ini, Romeo dan Juliet selalu pergi ke 

gereja minta nasihat kepada orang yang dekat dengan Tuhan (Rahib Lorenzo).  
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g. Nilai Moral 

Nilai moral sering disamakan maknanya dengan nilai etika. Nilai moral atau etika 

merupakan suatu nilai yang menjadi ukuran pantas atau tidaknya tindakan seorang 

manusia dalam kehidupan sosialnya. Moral atau etika juga menyangkut baik dan 

buruknya, benar dan salahnya, dan pantas tidaknya lakuan. Nilai tersebut biasanya 

dibangun dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu.  

Berkaitan dengan penjelasan itu, hormat terhadap kedua orangtua merupakan 

suatu tindakan yang dapat diterima semua golongan masyarakat. Menghormati kedua 

orangtua adalah kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya sendiri. Hal tersebut 

yang dilakukan oleh Romeo dan Juliet, meskipun cinta mereka dilarang oleh orangtua 

masing-masing, akan tetetapi mereka masih menjunjung tinggi harkat dan martabat 

orangtua mereka, Julia yang pada dasarnya memberontak ketika dipaksa menikah 

dengan Paris, tetap menghormati pilihan keluarganya dengan berusaha 

menyembunyikan perasaan sedihnya karena harus berpisah dengan Romeo. 

h. Nilai Sosial  

Nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama, seperti kasih sayang, 

kepercayaan, pengakuan, dan penghargaan. Nilai sosial yang dimaksud adalah 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut dapat berupa perhatian 

maupun berupa kritik. Kritik tersebut sendiri dilatarbelakangi dorongan untuk 

memprotes ketidakadilan yang dilihat, didengar, maupun dialaminya. Dalam naskah 

drama Romeo-Juliet terdapat nilai sosial yang kuarang patut ditiru, yaitu sebuah 

permusuhan antara dua keluarga. Permusuhan inilah yang menjadikan masyarakat 

Verona resah akan perang sosial di antara kedua keluarga tersebut.   
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i. Nilai Estetis 

Keindahan sebuah naskah drama tercermin dengan adanya diksi-diksi yang 

indah. Membaca karya sastra merupakan suatu kegiatan yang sarat dengan keindahan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca akan menemukan gaya bahasa yang indah, 

keberadaan diksi yang indah pula. Suatu karya sastra yang mempunyai nilai keindahan 

dapat dijadikan media pembelajaran nilai estetika pada peserta didik. Dengan adanya 

pendidikan tersebut dirapkan manusia akan dapat memahami dan mencintai keindahan. 

Keindahan dapat berwujud fisik dan nonfisik. Keindahan fisik merupakan keindahan 

yang dapat dilihat pancaindra, sedangkan keindahan nonfisik merupakan keindahan 

yang bersifat abstrak, misalnya percintaan. 

Naskah drama Romeo-Juliet hampir di keseluruhan teksnya memiliki  

seperangkat nilai-nilai estetis. Estetika tersebut dapat dilihat melalui beragam cara 

penyampaian, seperti penggunaan majas atau gaya bahasa. 

j. Nilai Kepahlawanan 

Pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan kepunyaannya demi membela 

kebenaran. Dan berusaha mewujudkan keyakinan tersebut. Kepahlawanan yang 

dimaksud adalah sifat atau karakter tokoh-tokoh yang diceritakan dalam naskah drama, 

berjuang mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian tokoh yang menjadi pahlawanan 

dalam konteks pembahasan ini adalah perjuangan tokoh yang diceritakan dalam naskah 

drama memperjuangkan haknya untuk dicintai dan mencintai orang lain. 

Perjuangan adalah jalan sulit dan penuh tantangan. Seorang pahlawan telah 

memilih jalan perjuangan dengan risiko menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena 

itu, jiwa penyabar dan tabah dalam menghadapi cobaan adalah jiwa terpenting bagi 
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seorang pahlawan. Perhatikan monolog di bawah ini. Monolog di bawah ini merupakan 

penggambaran sifat sabar yang dimiliki Juliet. 

 BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian sastra bandingan terhadap naskah drama Sampek-

Engtay dan Romeo-Juliet sebagai berikut. 

1.  Naskah drama Sampek-Engtay memiliki struktur sebagai berikut. 

a.  Tema yang diangkat dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah cinta, yaitu cinta  

antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. 

b.  Plot yang digunakan dalam mengungkap cerita naskah drama ini adalah plot maju 

(progresif). Plot ini diawali dengan situation (paparan awal cerita) kemudian 

generating circumstances (pemunculan masalah), rising action (penanjakan 

konflik) lalu climax (puncak ketegangan), dan akhirnya denonement 

(penyelesaian). Cerita diawali dengan perkenalan kehidupan tokoh utama (Engtay) 

yang dilanjutkan dengan berbagai konflik yang muncul, seperti dilarangnya Engtay 

untuk bersekolah seperti halnya kaum lelaki, dilanjutkan dengan pertemuannya 

dengan Sampek yang mengakibatkannya jatuh cinta dan  perpisahannya dengan 

Engtay. Cerita ini diakhiri dengan kematian tokoh utama tambahan, yaitu Sampek. 
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c. Tokoh utama yang terdapat dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah Sampek 

dan Engtay. Adapun Engtay adalah tokoh utama yang utama, sedangkan Sampek 

adalah tokoh utama tambahan. Adapun tokoh tambahan meliputi ayah Engtay 

(Tuan Ciok), ibu Engtay (Nyonya Ciok), ayah Sampek (Tuan Nio), ibu Sampek 

(Nyonya Nio), Macun, Kapten Liong, Sukiu, Jinsim, Suhiang, Antong, Guru, dan 

beberapa murid, dan lain sebagainya. 

d. Latar, naskah drama Sampek-Engtay secara umum menggunakan latar kehidupan 

masyarakat Cina (meskipun dalam naskah saduran N. Riantiarno ini menggunakan 

latar Betawi). Kisah Sampek-Engtay menceritakan kehidupan cinta sepasang 

kekasih yang hidup di Cina. 

e. Sudut pandang yang digunakan dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah sudut 

pandang orang ketiga. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang 

“dia” mahatahu. 

f. Cerita, naskah drama ini dapat menceritakan mengenai perjuangan sepasang   

kekasih untuk dapat hidup bersama. Cinta sepasang kekasih tersebut terhalang 

oleh perbedaan martabat. 

g. Moral yang terkandung dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah hendaknya 

cinta dimaknai secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan, seharusnya 

manusia dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan hendaknya anak 

mencintai dan menyayangi orang tua dengan tulus. Hendaknya manusia tidak 

pasrah terhadap nasib dan tidak menangisi atau meratapi nasib yang juga selalu 

berusaha dalam menjalani hidup, dan sebagainya.   

 

2.        Naskah drama Romeo-Juliet memiliki struktur intrinsik sebagai berikut. 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cclxxxviii

a. Tema yang diungkapkan dalam naskah drama ini mengenai cinta, yaitu cinta 

antara antara laki-laki dan perempuan—Romeo dan Juliet. 

b. Plot yang digunakan adalah plot maju (progresif) yang dimulai dari perkenalan lalu 

adanya masalah, dan diakhiri dengan penyelesaian. Plot diawali dengan paparan 

mengenai kehidupan Verona yang merupakan tahap situation. Tahap selanjutnya 

adalah generating circumstances (pemunculan masalah) yang berupa pertemuan 

Romeo dengan Juliet, lalu dilanjutkan dengan rising action (penanjakan konflik) 

kemudian climax (puncak ketegangan), dan akhirnya denonement (penyelesaian). 

Setelah pertemuan kedua tokoh berbagai masalah muncul dan mencapai puncak 

ketika Juliet diberitakan meninggal dunia. Akhirnya, cerita diakhiri dengan bunuh 

dirinya tokoh utama, yaitu Romeo dan Juliet. 

c. Tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Romeo dan Juliet. Kedudukan 

mereka berdua sebenarnya tidak sama karena Romeo adalah tokoh utama yang 

utama, sedangkan Juliet adalah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan yang 

lain adalah Tuan Capulet, Tuan Montague, Rahib Lorenzo, Tybalt, Paris, inang 

Juliet, Peter, Escalus, dan sebagainya.  

d. Latar, secara umum latar yang digunakan dalam naskah drama Romeo-Juliet 

adalah kehidupan masyarakat Verona, Italia. Naskah drama ini menceritakan 

mengenai kehidupan dua keluarga bangsawan di Verona yang terlibat dalam 

permusuhan. 

e. Sudut pandang yang digunakan dalam naskah drama Sampek-Engtay adalah sudut 

pandang orang ketiga. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang 

“dia” mahatahu. 
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f. Cerita, naskah drama ini menceritakan mengenai kehidupan cinta muda-mudi 

Verona untuk mempertahankan cinta yang terhalang oleh permusuhan kedua 

keluarga. 

g. Moral yang terdapat dalam naskah drama ini adalah agar selalu berusaha dan 

berjuang sampai titik darah penghabisan dalam menjalani hidup. Selanjutnya, 

dalam hidup agar mencapai tujuan yang mulia kadang-kadang orang muda harus 

dikorbankan. Dendam dan permusuhan hanya akan mendatangkan kesengsaraan, 

manusia hanya dapat merencanakan bukan memutuskan, dalam hidup hendaknya 

tidak menghalalkan segala cara, dan sebagainya. 

 

3.   Persamaan naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet terletak pada ciri  fisik 

dan sosial tokoh, plot, cerita, tema, sudut pandang, dan gaya. 

a.  Persamaan pertama, kedua naskah drama secara umum terdapat persamaan 

pada ciri fisik dan sosial tokoh. Secara umum, ciri fisik dan sosial yang terdapat 

dalam tokoh utama kedua naskah drama adalah sama. Tokoh Engtay dengan Juliet  

digambarkan sebagai wanita yang cantik dan sempurna. Tokoh Sampek dengan 

Romeo digambarkan sebagai laki-laki yang tampan, dan sopan. Juliet dan Engtay 

secara ciri sosial juga berasal dari kalangan yang sama, yaitu bangsawan. 

b. Persamaan kedua, secara umum terdapat persamaan pada plot, yaitu plot maju 

(progresif). Plot ini diawali dengan perkenalan, kemudian adanya masalah, dan 

diakhiri dengan penyelesaian. 

c. Persamaan ketiga, kedua naskah drama secara umum terdapat persamaan pada 

sudut pandang. Sudut pandang kedua naskah drama tersebut adalah sudut 
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pandang orang ketiga. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang pengarang 

“dia” mahatahu. 

d. Persamaan keempat, kedua naskah drama secara umum terdapat persamaan 

pada cerita, yaitu kisah perjuangan cinta  dua pasang kekasih untuk mewujudkan 

kebersamaan. 

e. Persamaan kelima, kedua naskah drama secara umum terdapat persamaan pada 

tema, yaitu mengenai cinta. 

 

4. Perbedaan naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet terletak pada latar,      

pesan moral, dan ciri psikologis tokoh. 

a.  Perbedaan pertama, kedua naskah drama berbeda dalam hal latar 

berlangsungnya cerita. Sampek-Engtay mengambil latar kehidupan masyarakat 

Cina, dengan budaya timur yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, terutama 

kesopanan, kepatuhan terhadap orang tua, sedangkan Romeo-Juliet berlatar 

kehidupan rakyat Verona, Italia dengan nilai-nilai budaya barat atau Eropa.  

Perbedaan latar sosial-budaya juga terlihat pada pakaian yang dikenakan. Dalam 

Sampek-Engtay tokoh wanita menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh 

orang-orang Cina, dengan menggunakan pakaian panjang berlapis yang menutupi 

seluruh tubuh, sedangkan dalam Romeo-Juliet tokoh wanita menggunakan gaun. 

Tokoh laki-laki dalam Sampek-Engtay juga menggunakan pakaian panjang berlapis 

yang menutupi seluruh bagian tubuh, sedangkan dalam Romeo-Juliet 

menggunakan baju yang memudahkannya bergerak, seperti celana. Perbedaan 

latar juga dapat dilihat dari agama yang dianut tokoh cerita. Naskah drama 
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Sampek-Engtay tokoh yang memercayai aliran kepercayaan, seperti Dewa-Dewa, 

sedangkan dalam Romeo-Juliet beragama Kristen. 

b. Perbedaan kedua, naskah drama Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet berbeda 

dalam hal pesan moral yang disampaikan. Misalnya, naskah drama  Sampek-

Engtay dalam hal perjuangan cinta mengisyaratkan pesan yang negatif, sedangkan 

naskah drama Romeo-Juliet mengisyaratkan sesuatu yang positif, yaitu agar selalu 

berusaha, tidak mudah menyerah, dan sebagainya. 

c. Perbedaan ketiga, naskah drama Sampek-Engtay  dan Romeo-Juliet berbeda 

dalam hal ciri psikologis atau sifat tokoh. Dalam naskah drama Sampek-Engtay  

tokoh wanita adalah seorang tidak mampu menolak perintah orang tua padahal 

hal tersebut menyiksanya, tidak berani mengambil keputusan, dan mempunyai 

sifat tertutup. Sementara itu, dalam naskah drama Romeo-Juliet tokoh wanita 

adalah seseorang yang pemberani dan mempunyai sifat terbuka. Tokoh laki-laki 

dalam naskah drama Sampek-Engtay  adalah seseorang yang tidak berani 

berkomitmen dan tidak mau berusaha. Adapun dalam naskah drama Romeo-Juliet 

tokoh laki-laki adalah seseorang yang pemberani, bertanggung jawab, dan mau 

berusaha serta tidak mudah menyerah. 

5. Uraian mengenai peran dan kedudukan Juliet dan Engtay yang merupakan tokoh 

wanita naskah drama di atas menurut perspektif feminisme dapat dikonkretkan 

maknanya sebagai berikut. 

a. Perempuan generasi tua, yang dalam konteks ini  dimanifestasikan oleh ibu 

Engtay, menyatakan bahwa kedudukan perempuan adalah sebagai istri yang 

berperan di sektor domestik atau rumah tangga dan menjalankan fungsi 

reproduktif. Menurutnya, dengan cara seperti itu perempuan dapat mengangkat 
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derajat suami dan keluarganya karena memang seperti itulah konsep 

perempuan ideal.  

b. Pola hubungan kesetaraan atau kemampuan perempuan untuk tampil sebagai 

individu yang setara kedudukannya dengan laki-laki didukung oleh potensi 

intelektual dan kepribadian yang dimiliki. Potensi itu diasah melalui pendidikan, 

pengalaman, dan kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan 

potensinya. Dengan demikian, perempuan dapat berperan penting di 

masyarakat dan menjadi tokoh yang dipertimbangkan.  

c. Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara menurut konsepsi 

laki-laki modern.  

 

6.   Analisis nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam naskah drama Sampek-Engtay dan 

Romeo-Juliet meliputi: a. nilai religius; b. nilai moral; c. nilai sosial; d. nilai estetis; 

e. dan nilai kepahlawanan.  

 

 

B. Implikasi 

Implikasi secara teoritis, bahwa dengan pesatnya ilmu penelitian sastra 

dengan berbagai pendekatan, kajian sastra dengan pendekatan intetekstualitas ini dapat 

memperkaya masalah telaah sastra. Model kajian secara struktural yang dilanjutkan 

dengan interteks menjadi acuan pengkajian sastra dengan pendekatan yang berbeda.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ccxciii

Implikasi secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

rujukan telaah sastra dalam memperbaiki pembelajaran apresiasi sastra di sekolah-

sekolah.  

Berdasarkan analisis ditemukan banyak nilai moral dan nilai edukatif yang 

dapat dipetik dalam naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet dapat dijadikan 

sebagai katarsis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sebuah karya sastra akan 

bernilai baik dan bermanfaat apabila ia mampu menjadi pencerah (katarsis) bagi 

pembacanya. Dalam hal ini, karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan intropeksi diri—

sesuai dengan tujuan pengarang menciptakan karya tersebut.  

Dilihat dari segi pesan moral yang diberikan keduanya memberikan gambaran 

mengenai hal yang negatif. Gambaran negatif tersebut tidak selamanya tidak 

memberikan kontribusi apa-apa. Jika pembaca mampu mengolah dengan benar maka 

terdapat pelajaran hidup yang dapat dipetik. Sebuah gambaran (contoh) terlihat buruk 

jika ada contoh yang baik, dan gambaran (contoh) akan terlihat baik ketika terdapat 

contoh buruk.  Nilai moral yang terdapat dalam kedua naskah drama tersebut 

kebanyakan bercerita mengenai akibat dari suatu perbuatan.  

Sementara itu, jika dilihat dari unsur intrinsik yang membangun karya sastra, 

naskah drama Sampek-Engtay lebih cocok dijadikan sebagai materi pembelajaran karena 

unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama tersebut relatif lebih mudah dipahami 

daripada naskah drama Romeo-Juliet. Plot dalam naskah drama Sampek-Engtay lebih 

sederhana karena batas antara plot Romeo dan Engtay jelas serta kedua plot tersebut 

terjalin lebih erat. Gaya bahasa yang digunakan juga tidak semuluk gaya bahasa Romeo-

Juliet sehingga siswa tidak terlalu pusing dalam memaknai kalimat-kalimatnya. Siswa 
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tidak memerlukan waktu yang lama hanya untuk mendapatkan makna dari kalimat yang 

terdapat dalam naskah drama tersebut.  

Dilihat dari pengetahuan yang didapat tentu saja jauh lebih banyak 

mendapatkannya dari naskah drama Romeo-Juliet daripada Sampek-Engtay. Hal ini 

terjadi karena bagi kebanyakan orang Indonesia, budaya Cina tidak begitu asing. Naskah 

drama Romeo-Juliet juga dapat memberikan banyak kosa kata baru dan pengetahuan 

mengenai mitos-mitos Yunani dan Romawi.  

Selain itu, dengan membaca kedua naskah drama siswa dapat mempelajari 

gambaran kehidupan dua budaya yang berbeda. Siswa juga dapat belajar memahami  

cara pandang orang barat dan timur dalam memandang suatu peristiwa yang relatif 

sama. Orang barat sebagai individu yang mengagungkan rasio cenderung memandang 

segala hal dengan logika. Contohnya, ketika Romeo menganggap Juliet telah meninggal 

pengarang membuat penyebab yang sangat rasional, yaitu utusan Pastor Lorenzo gagal 

mengirim surat kepada Romeo. Sementara itu, orang timur (Sampek-Engtay) 

memandang suatu peristiwa sebagai campur tangan rasio dan Tuhan. Segala sesuatu 

terjadi karena adanya kehendak dari Tuhan. Contohnya, ketika Engtay dijodohkan 

dengan Macun, Engtay dan Sampek  hanya pasrah kepada Tuhan, karena menganggap 

bahwa jodoh mutlak berada di tangan Tuhan.  

Membaca dan memahami kedua naskah drama secara tidak langsung adalah 

merenungi arti cinta dan kehidupan lebih dalam. Hidup tidak hanya sebatas sedih dan 

gembira, tetapi hidup adalah perjuangan mempertahankan kebenaran yang diyakini. 

Sementara itu, cinta bukanlah sebatas kesenangan fisik belaka. Cinta adalah kesediaan 

untuk berbagi, percaya, dan menerima keadaan pecinta dengan tulus. Cinta sejati 
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bukanlah kemauan untuk sehidup-semati, tapi kesediaan untuk setia dan percaya pada 

pasangan. 

 

 

C. Saran 

Tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa hal yang 

sekiranya dapat dijadikan sebagai saran dalam memanfaatkan naskah drama Sampek-

Engtay dan Romeo-Juliet. Adapun saran peneliti sebagai berikut. 

1.  Bagi pembaca 

Dalam memanfaatkan naskah drama Sampek-Engtay, hendaknya pembaca 

tidak terjebak pada nilai-nilai negatif yang ditampilkan oleh tingkah laku tokoh cerita. 

Pembaca hendaknya tidak mengikuti jejak Sampek dalam menghadapi hidup. Dalam 

naskah drama tersebut, Sampek adalah sosok yang tidak mempunyai semangat juang 

terhadap hidup (pasrah) dan mudah putus asa. Sifat tersebutlah yang hendaknya tidak 

diambil dan diikuti oleh pembaca.  

Sementara itu, dalam mengambil nilai moral yang terkandung dalam naskah 

drama Romeo-Juliet, pembaca hendaknya tidak terjebak pada prinsip yang dianut oleh 

tokoh utama cerita. Pembaca diharapkan tidak menganggap bahwa definisi cinta sejati 

adalah kesetiaan untuk sehidup-semati. Hendaknya pembaca tidak membenarkan 

tindakan tokoh utama cerita yang mengakhiri hidup demi mempertahankan keutuhan 

cinta. Pembaca diharapkan dapat mengambil nilai positif, misalnya rasa cinta damai 

yang dibawa oleh tokoh Romeo.  
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2. Bagi siswa 

Naskah drama Sampek-Engtay dan Romeo-Juliet merupakan naskah drama 

yang cukup berbobot dan lumayan tebal sehingga hanya cocok dijadikan sebagai bahan 

ajar bagi siswa SMA. Saran peneliti, hendaknya siswa mampu memanfaatkan kedua 

naskah drama tersebut untuk menambah pengetahuan dan pembendaharaan kata. 

Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam kedua naskah drama tersebut dapat memberikan 

pengetahuan budaya asing kepada siswa. Bahasa yang digunakan juga dapat menambah 

pembendaharaan kata yang dimiliki siswa, terutama yang berhubungan dengan 

penggunaan mitos Yunani dan Romawi dalam naskah drama Romeo-Juliet. Nilai-nilai 

moral, seperti cinta dan kasih sayang, kesetiaan, dan semangat perjuangan tokoh-tokoh 

cerita hendaknya dapat dijadikan sebagai teladan bagi kehidupan di masa mendatang. 

Adapun mengenai nilai-nilai negatif, seperti terlihat dari tindakan bunuh diri Romeo dan 

Juliet serta sikap pasrah dan putus asa yang ditunjukkan oleh Engtay dan Sampek  

hendaknya dapat diantisipasi dan tidak dianggap oleh siswa sebagai tindakan yang 

benar.  

 

3.  Bagi pengajar 

Nilai-nilai moral yang terdapat dalam kedua naskah drama hendaknya dapat 

dijadikan sebagai suatu alternatif dalam memilih bahan pembelajaran apresiasi sastra, 

khususnya di tingkat SMA dan sederajat. Penggunaan kedua naskah drama sebagai 
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sebuah materi ajar harus disertai dengan pemberian penjelasan atau pengantar agar 

siswa tidak terjebak dalam nilai-nilai negatif yang terdapat dalam kedua novel.    

 

4.  Bagi Peneliti Sastra 

 Penelitian sastra yang dilakukan ini merupakan sebagian kecil dari sekian luas 

ruang penelitian dan pengkajian sastra di Indonesia. Masih banyak pendekatan dan 

pengkajian sastra yang dapat dilakukan. Oleh karena itu para peneliti sastra hendaknya 

dapat mengkaji karya sastra dengan pendekatan yang lainnya, sehingga dapat 

menemukan sendi-sendi kesastraan dan dapat memperkaya khasanah penelitian sastra.  

 

 

 

5.  Bagi Sastrawan dan Penulis Buku 

 Naskah drama di Indonesia belum terlalu banyak ditulis oleh para sastrawan, 

padahal khasanah sastra di Indonesia, masih sedikit yang mengangkat sebuah naskah 

drama sebagai bahan pembelajaran sastra di sekolah-sekolah. Karya seperti naskah 

drama ini, di samping ada nilai sastra yang dikandung, juga banyak memuat nilai moral 

yang perlu disampaikan kepada pembaca.  
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