BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebuah pembelajaran sastra dibutuhkan materi ajar yang baik. Materi ajar
sastra perlu dipersiapkan oleh guru dengan berbagai kriteria di dunia pendidikan.
Hal ini untuk menunjang pembelajaran sastra peserta didik agar menjadi lebih
praktis dan mudah. Menurut Rahmanto (1988: 27) secara idealnya materi ajar
dipilih dengan beberapa kriteria yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu aspek
bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar belakang budaya siswa. Dari kriteria
materi ajar di bagian aspek bahasa terdiri dari bahasa yang digunakan naskah
drama terdapat unsur intrinsik. Aspek psikologis terdiri atas usia, emosional anak,
terpupuknya rasa keingintahuan. Aspek latar belakang budaya terdiri atas
lingkungan, nilai-nilai karakter masyarakat, moral dan lain-lain. Kemudian sebuah
naskah drama yang digunakan sebagai materi ajar akan menarik dan memberikan
kebermanfaatan bagi peserta didik. Pengambilan materi ajar berupa karya sastra
harus sesuai dengan penjelasan di atas.
Kehadiran materi ajar berupa karya sastra sekarang ini tidak dapat ditolak
dalam kehidupan. Realitanya karya sastra diterima baik dan memiliki nilai-nilai
yang terkandung dalam sebuah karya sastra yang kreatif telah membawakan
suasana emosi serta dimanfaatkan untuk konsumsi intelektual. Masa sekarang ini
kesenjangan dalam karya sastra sering terjadi. Pada dasarnya penelitian ini
mengharapkan bahwa karya sastra baik apresiasi sastra dapat dilakukan. Pada
kenyataannya masyarakat hanya sekadar melihat karya sastra saja. Teeuw
berpendapat, “Sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk,
buku pengajaran” (2015: 20). Salah satunya karya sastra tertuang dalam sebuah
naskah drama. Naskah drama adalah sebuah cerita yang berbentuk dialog
mencerminkan kehidupan manusia dengan tujuan untuk dibaca dan dipentaskan.
Dunia sastra ini banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk penelitian. Salah
satunya, penemuan teori resepsi atau respons pembaca. Junus berpendapat,
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“Resepsi sastra berkaitan dengan para pembaca yang memberikan reaksi ketika
membaca karya sastra dapat berupa makna ataupun kritik” (1985: 1).
Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bahasa
Jawa dalam pembelajaran sastra khususnya mengidentifikasi teks drama (naskah
drama) kelas XI guru menggunakan sumber materi ajar buku pegangan Widya
Basa dan Sastri Basa serta referensi dari internet dan Youtube serta satu kali
naskah drama tradisional sehingga masih kurang sumber materi ajar. Secara
umum, guru mendapatkan materi ajar dari media cetak atau elektronik tetapi
sedikit sulit mencari sumber materi yang cocok karena harus menyesuaikan
kondisi peserta didik. Ketika materi ajar hanya dari buku paket maupun naskah
drama tradisi membuat peserta didik merasakan bosan dan rendahnya minat
membaca, tetapi siswa merasakan tahapan-tahapan pembelajaran naskah drama
yang telah diarahkan oleh guru.
Salah satunya rekomendasi materi ajar naskah drama dengan judul Mak,
Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi menurut guru bahasa Jawa
tersebut sangatlah cocok dijadikan materi ajar tetapi sedikit diberikan modifikasi
bahasanya karena ada beberapa bahasa tingkatan tinggi untuk menghindari
multitafsir. Hal ini dapat direlevansikan dan relate pada anak-anak seusia remaja
kalangan SMA. Pembelajaran secara umum tatap muka langsung untuk KD teks
drama dalam satu kelas terbagi dua kelompok besar menjadi 6 kali pertemuan,
pertemuan ke 1-2 membuat kerangka naskah drama terlebih dahulu, lalu mereka
menentukan tokoh-tokohnya, kemudian membuat garis besar ceritanya, pertemuan
3-4 selanjutnya mulai memproduksi naskah drama terkait dari tema dan
sebagainya sesuai kesepakatan bersama dan di akhir pertemuan 5-6 naskah drama
sudah jadi, kemudian guru mulai mengoreksi sebagai pertimbangan penilaian
akhir tahun.
Masalah awal mulanya dapat ditarik bahwa guru kekurangan sumber
materi ajar yang menarik. Peserta didik cenderung bosan ketika materi ajarnya
tidak menarik dan jika tidak dijelaskan secara langsung serta bahasanya susah
dipahami. Secara umum ketika disajikan sebuah naskah drama seringkali hanya
sekadar melihat sekilas dan langsung menonton dramanya saja, tidak melihat dan
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atau membaca naskah drama atau cerita asli yang sebenarnya. Hal ini kadangkala
membuat setiap orang menafsirkan sesuatu hal yang berbeda dengan naskah
aslinya. Bahkan peserta didik yang melihat drama hanya menerka-nerka tanpa
melihat naskah drama aslinya. Hal tersebut menunjukan bahawa minat membaca
peserta didik rendah. Jadi tentunya siswa belum mengetahui atau menggunakan
naskah drama Jawa.
Alasan pemilihan judul Analisis Resepsi Sastra dan Nilai Pendidikan
Karakter dalam Naskah Drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri
Wahyudi serta Relevansinya sebagai Materi Ajar Bahasa Jawa di SMA Kelas XI
karena bahasa yang digunakan naskah tersebut mudah dipahami untuk masyarakat
Jawa, naskah drama ini memberikan gambaran secara tidak langsung di kehidupan
sosial manusia sehingga membuat para pembaca menafsirkan sendiri membuat
kepuasan batin jika dibaca lebih satu kali disebabkan ceritanya memiliki semiotiksemiotik seperti tokoh asu. Ceritanya yang riil nyata terjadi sebuah penggusuran
rumah yang pada saat ini atau di masa yang datang akan sering ditemui, kemudian
kisahnya menggambarkan perjuangan sebagai orang Jawa kita harus melestarikan
dan mempertahankan warisan leluhur kita baik itu berupa tanah yang menjadi jati
diri kita. Selain itu, kalangan siswa/mahasiswa umum belum pernah membaca
naskah drama Jawa modern dan hanya sekadar menonton pementasan sehingga
peneliti ingin menganalisis pendapat para pembaca mengenai naskah drama Mak,
Ana Asu Mlebu Ngomah!, naskah ini juga terdapat nilai-nilai pendidikan karakter
yang dapat diambil

antara lain kerja keras, mandiri, peduli sosial, gemar

membaca, komunikatif, rasa ingin tahu dan tanggung jawab dari nilai-nilai
tersebut dapat menjadi contoh yang baik untuk siswa/masyarakat umum.
Kemudian berserta relevansinya dapat digunakan sebagai rekomendasi materi ajar
bahasa Jawa kelas XI SMA agar mendukung pembelajaran siswa untuk antusias
dan tidak cenderung bosan saat pembelajaran bahasa Jawa pada kompetensi 3.1
mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa, atau puisi
sesuai kaidah khususnya pada teks drama dan relate dengan kehidupan di masa
sekarang. Naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! juga termasuk di dalam
buku kumpulan naskah yang berjudul Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! yang terbagi
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menjadi 3 naskah berbahasa Jawa yaitu Lelakon (Urip Dilakoni kanthi Waras lan
Trengginas), Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! dan Ora Isa Mati. Buku tersebut
masuk dalam karya sastra Jawa terbaik yang telah mendapatkan penghargaan
sastra dari Balai Bahasa Yogyakarta 2017.
Penelitian ini juga menganalisis relevansi naskah drama Mak, Ana Asu
Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi sebagai materi ajar bahasa Jawa di
Sekolah Menengah Atas, karena dipilih sebagai rekomendasi materi ajar
pembelajaran sastra yang terdapat pada kurikulum 2013 di Jawa Timur bagian
kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi, menganalisis unsur intrinsik;
menganalisis isi dan kebahasaan/pilihan kata; menganalisis pesan yang
terkandung, dan menganalisis relevansi isi teks drama pada kehidupan saat ini
mengenai naskah drama sesuai kaidah. Materi ini dilaksanakan pada semester dua
kelas XI SMA (Sekolah Menengah Atas).

Hal ini cocok karena siswa bisa

menemukan unsur intrinsik dan nilai karakternya, kelas XI sudah termasuk ke
dalam jenjang dewasa, pasti sudah memahami, walaupun naskah drama ini dari
Jogja ciri khas bahasanya pastinya anak Jawa Timur sudah paham sekali dalam
kehidupan misalnya ibunya marah-marah karena menunjukan bahwa si ibu sayang
kepada anaknya agar anak rajin belajar. Walaupun naskah ini mengandung kata
kasar dapat digunakan karena karya sastra untuk KD ini di Jawa Timur sangat
ringan, tentunya dengan guru harus menegaskan jika ungkapan kata kotor
memberikan efek penekanan rasa jengkel tidak semata-mata ungkapan jelek.
Penelitian yang relevan naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya
Andy Sri Wahyudi pernah diteliti oleh Nugroho, Y.E., Fuadhiah, U., dan Santi DL
dari Universitas Negeri Semarang termuat dalam buku INCOLWIS 2019:
Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom pada tahun
2019. Penelitian tersebut membahas tentang semiotika pada naskah drama yang
berisi mengenai data deskriptif dengan menggunakan teknik membaca heuristik
dan hermeneutik untuk mendapatkan indeks dan simbol yang terkandung dalam
naskah drama ini. Penelitiannya menyimpulkan bahwa indeks ada 5 dan simbol 12
yang telah ditemukan dalam naskah ini. Persamaan dalam penelitian ini samasama dari naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi.
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Perbedaan dalam penelitian ini peneliti memunculkan kebaruan menggunakan
pendekatan resepsi sastra karena peneliti ingin mengetahui respon, pendapat atau
tanggapan para pembaca. Peneliti ingin menganalisis tanggapan para pembaca
dalam naskah drama yang berjudul Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri
Wahyudi.
Penelitian yang relevan lain dengan judul “Perempuan di Mata Lelaki
dalam Kumpulan Naskah Drama Mak, Ana Asu Mlebu nGomah! Karya Andy Sri
Wahyudi” dari Imaroh (2019) yang mengkaji feminisme dalam kumpulan naskah
dramanya Mas Andy. Penelitian tersebut memaparkan bahwa tokoh wanita di
dalam tiga naskah. Persamaan dalam penelitian ini bahwa ditemukannya tokoh
Sumi ialah anak SD yang taat kepada ibu dan kakaknya, sedangkan Mak Jiuk
sebagai janda yang suka marah-marah tetapi sayang kepada anak-anaknya.
Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini bahwa mengkaji dengan
pendekatan resepsi sastra, menemukan unsur intrinsik, nilai pendidikan karakter,
dan relevansi sebagai materi ajar bahasa Jawa di SMA.
Penelitian sebelumnya mengenai resepsi sastra diteliti oleh Rohani
mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
yang berupa skripsi dengan judul Analisis Resepsi Sastra dalam Naskah Drama
Ora Isa Mati Karya Andy Sri Wahyudi serta Relevansinya sebagai Materi Ajar
Bahasa Jawa di SMA Kelas XI pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas
tentang unsur intrinsik naskah drama Ora Isa Mati, tanggapan para pembaca biasa
dan pembaca ideal, dan Naskah drama Ora Isa Mati karya Andy Sri Wahyudi
relevan dan sesuai dengan pembelajaran bahasa Jawa kelas XI. Persamaannya
yaitu sama-sama meneliti resepsi sastra dan relevansi materi ajar, sedangkan
perbedaan dengan penelitian ini ada nilai pendidikan karakter. Peneliti lainya oleh
Lisnaini dan Isnaniah dari Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa,
Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berupa jurnal dengan judul Kajian
Resepsi Sastra Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Faith And The
City Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra pada tahun 2019.
Penelitian tersebut membahas tentang resepsi pembaca novel Faith and The City
karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra ditemukan persepsi yang
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tidak jauh berbeda, yaitu mereka sepakat bahwa novel Faith and The City sebagai
novel yang sangat unik, menarik, dan representatif dibaca oleh semua kalangan.
Banyak pembelajaran dan nilai-nilai pendidikan karakter yang positif dapat
diambil pelajarannya bagi pembaca. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti
lain ini yaitu sama-sama mengkaji resepsi sastra namun penelitian ini
menggunakan naskah drama Jawa.
Penelitian ini membuat kebaruan dengan judul Analisis Resepsi Sastra dan
Nilai Pendidikan Karakter dalam Naskah Drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah!
Karya Andy Sri Wahyudi serta Relevansinya sebagai Materi Ajar Bahasa Jawa di
SMA Kelas XI. Karena menggunakan kajian resepsi sastra dan menemukan nilai
pendidikan karakter dalam naskah tersebut. Penelitian dapat dilakukan dengan
cara memperoleh dokumen dan melakukan

wawancara kepada pembaca.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendapat dari pembaca biasa,
pembaca ideal, guru dan siswa yang telah ditentukan mengenai naskah drama
Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi dan nilai pendidikan
karakter di dalamnya. Peneliti juga ingin mengetahui tanggapan guru dan siswa
mengenai naskah drama tersebut dapat digunakan untuk rekomendasi materi ajar
bahasa Jawa di SMA kelas XI.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah unsur intrinsik naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah!
karya Andy Sri Wahyudi?
2. Bagaimanakah resepsi pembaca terhadap naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu
Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi?
3. Bagaimanakah nilai pendidikan karakter naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu
Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi?
4. Bagaimanakah relevansi naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi sebagai materi ajar bahasa Jawa di SMA kelas XI?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan:
1. Unsur intrinsik naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri
Wahyudi.
2. Resepsi pembaca terhadap naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi.
3. Nilai pendidikan karakter naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi.
4. Relevansi naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri
Wahyudi sebagai materi ajar bahasa Jawa di SMA kelas XI.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian terhadap naskah drama Mak, Ana
Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi sebagai berikut :
1. Manfaat Teoretis
a. Memperluas ilmu pengetahuan, baik bidang analisis kesusastraan.
b. Memperkaya khasanah pustaka penelitian sebelumnya dalam kajian
resepsi sastra dan nilai pendidikan karakter agar ditelaah secara mendalam
pada karya sastra khususnya naskah drama yang lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
1) Menambah wawasan dan pengetahuan guru, khususnya tentang kajian
resepsi sastra naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi.
2) Memperoleh pengetahuan dalam mencari referensi/alternatif materi
pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran sastra teks drama
sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran
bahasa Jawa.
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b. Bagi Siswa
Harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau
contoh dalam pembelajaran teks drama, sehingga dapat meningkatkan
minat peserta didik dalam menerima dan memahami manfaat dari nilai
karakter pendidikan yang ada dalam karya sastra serta mendorong peserta
didik menjadi lebih kritis, kreatif dan memunculkan apresiasi dalam suatu
karya sastra.
c. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau referensi
peneliti lain yang akan melakukan penelitian sastra dengan permasalahan
sejenis.

