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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Hakikat Naskah Drama  

a. Pengertian Naskah Drama 

Salah satu jenis karya sastra ialah drama. Sebuah naskah drama 

ditulis untuk dipentaskan yang di dalamnya terdapat  dialog-dialog di 

setiap tokohnya. Dalam naskah pertunjukan menggunakan Salah satu 

naskah, yang mana naskah harus menjelaskan peristiwa yang mengandung 

sebuah isi pesan baik moral dan menceritakan  tentang kehidupan sehari-

hari. Sehingga dengan hal di atas menunjukan dalam naskah drama 

terkisahkan kehidupan sehari-hari tertuang dalam dialognya, tuturannya 

mencerminkan  sebuah nilai pendidikan karakter yang dapat diambil. 

Mengenal drama secara etimologi asalnya dari bahasa Yunani 

dram yang berarti gerak. Naskah drama maupun pertunjukannya 

menonjolkan segi dialognya dan gerak gerik setiap pemain/tokoh. 

Percakapan dan gerak-gerik itu memperagakan cerita yang tertulis dalam 

sebuah naskah. Drama sering disebut sandiwara atau  teater. Kata 

sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandy yang artinya rahasia dan warab 

artinya ajaran (Wiyanto, 2002: 1). Drama juga menonjolkan dialog setiap 

tokoh dan tingkah laku para pemain di pagelaran (Wulan, 2009: 1). Sebuah 

drama terwujud dengan adanya naskah drama yaitu karya sastra berupa 

tulisan yang ceritanya telah tergambarkan suatu peristiwa baik di masa 

tradisional maupun modern pada saat pagelaran “Naskah drama  

mewujudkan kesatuan teks yang menampilkan suatu kisah” yang mana 

karya sastra naskah drama ini memiliki struktur kebahasaan dan struktur 

batin, yang terwujudkannya sebuah dialog-dialog untuk bercakap-cakap 

dalam naskah drama yang menghasilkan makna bagi penonton 

(Endraswara, 2011: 37).  
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Hasil dari penelitian lain menjelaskan bahwa drama sangatlah 

penting “The importance of drama in education is that it helps to develop 

the learner's thinking and get rid of the stodgy atmosphere of education; 

characterized by repetition and stagnation. Also, it helps to develop his 

personality through integration and work and cooperation with the 

group.” (Jarrah, 2019: 5). 

Pemaparan dalam penelitian Jarrah dengan judul The Impact of 

Using Drama in Education on life Skills and Reflective Thinking tersebut 

dapat diartikan bahwa “Pentingnya drama dalam pendidikan adalah 

membantu mengembangkan pemikiran pelajar dan dapat menghilangkan 

suasana pendidikan  yang kaku; ditandai dengan pengulangan dan stagnasi 

(tidak aktif). Juga, dapat membantu mengembangkan kepribadiannya 

melalui integrasi dan pekerjaan serta kerja sama dengan grup.”  

Kedua penelitian lain memaparkan bahwa drama dapat bermanfaat 

bagi guru.  

“Drama can be useful in teacher education primarily to serve the purpose 

of enhancing pre-service teacher affective traits such as teaching 

motivation, and developing teacher identity. In this way, pre-service 

teachers can be educated as individuals who not only know the necessary 

knowledge of their subjects, but also who love their jobs, so that they can 

be motivated to do their jobs as well as possible. A teacher who has this 

affective nature can create a better learning environment or atmosphere 

(Aykaç, et al., 2019: 340). 

Terjemahannya dijabarkan sebagai berikut “Drama dapat bermanfaat 

dalam pendidikan guru terutama untuk melayani tujuan 

meningkatkan sifat afektif guru pra-jabatan seperti motivasi 

mengajar, dan mengembangkan identitas guru. Dengan cara ini, guru 

pra-jabatan dapat dididik sebagai individu yang tidak hanya 

mengetahui pengetahuan yang diperlukan mata pelajarannya, tetapi 

juga yang mencintai pekerjaannya, sehingga dapat termotivasi untuk 

melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Seorang guru yang 
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memiliki sifat afektif  ini dapat menciptakan lingkungan atau suasana 

belajar yang lebih baik.” 

Penelitian yang relevan dari Saputra (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul Kumpulan Naskah Drama Gapit Anggitane Bambang 

Widoyo Sp. (Tintingan Sosiologi Sastra) menjabarkan bahwa  “Naskah 

drama memiliki keunggulan penting di sebuah pertunjukan dikarenakan 

naskah drama mewujudkan penjelasan yang isinya mengenai cerita”. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan naskah drama MAAMN 

karya Andy Sri Wahyudi dengan pendekatan resepsi sastra untuk 

mengetahui tanggapan para pembaca baik pembaca biasa dan pembaca 

ideal setelah membaca naskah drama tersebut dan mengetahui nilai 

pendidikan karakter serta kerelevansiannya naskah drama tersebut sebagai 

materi ajar di SMA kelas XI. 

Penjelasan mengenai drama berbagai sumber buku dan artikel 

peneliti di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa naskah drama ialah 

dapat menjadi sarana karya sastra yang bisa dikembangkan oleh guru 

sebagai bahan menunjang pembelajaran  peserta didik dengan adanya 

dialog-dialog pada saat pertunjukan. Peserta didik di sekolah dalam proses 

pembelajaran yang dituntut aktif dan kreatif dalam mengekspresikan 

cerita. Proses kegiatan belajar teks drama dapat dipraktikan dan dapat 

menemukan unsur intrinsiknya drama yang dipelajari. 

b. Unsur Intrinsik Naskah Drama 

Setiap karya sastra memiliki unsur dalam pembuatan karya sastra 

salah satunya naskah drama. Unsur yang termuat dalam naskah drama 

menjadi hal yang penting ditetapkan terlebih dahulu.  Naskah drama 

adalah karangan yang berisi cerita atau lakon.  

Dalam naskah drama terdapat nama-nama tokoh dalam  cerita 

berlangsung, dialog hal penting harus diucapkan ketika tampil, dan 

suasana panggung yang diperlukan (Wiyanto, 2002: 31-32). Salah satu 

unsurnya yaitu unsur intrinsik ialah unsur yang membangun karya sastra 

dari dalam seperti tema, penokohan, watak, latar, alur, sudut pandang, dan 
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amanat (Nurgiyantoro, 2010: 23).  Menurut Wulan (2009: 1) menjelaskan 

bahwa naskah drama memiliki ciri utama yaitu di dalam cerita yang dibuat 

mengutamakan dialog para tokoh, cerita yang dibuat terdapat beberapa 

babak, dan terdapat keterangan latar (suasana) serta sikap para tokoh.  

Sama halnya pendapat dari Suparyanta (2019: 1) bahwa analisis 

dan mengapresiasi naskah drama akan menemukan pengalaman kehidupan 

orang lain dan terdapat nilai-nilai luhur, kemudian unsur naskah drama 

salah satunya ada beberapa unsur intrinsik yaitu tema, penokohan, alur, 

latar, dialog dan amanat. 

1) Tema 

Tema adalah suatu ide pokok gagasan dalam sebuah cerita.  Bahwa 

adanya perbedaan periode atau angkatan dalam kesusastraan 

mengungkapkan tema yang dominan  sebagai ciri khas karya sastra 

untuk periode zaman (Waluyo, 2009: 141). Namun keberadaan isi 

tema sebuah karya sastra sulit untuk ditunjukkan. Berkaitan dengan 

drama, pembentukan tema didasari oleh nurani pengarang. Hal ini 

dapat menyangkut latar budaya, pendidikan, maupun pengetahuan 

dalam pembentukan suatu tema. Penjelasan tersebut menyimpulkan 

bahwa tema sebagai makna yang dimuat dengan cara eksplisit dalam 

pembuatan karya sastra (Suryanto, Suyitno, dan Waluyo, 2016: 9). 

Sesuai dengan teori Wiyanto dan Raharjo (2017: 24) bahwa tema 

sebuah persoalan yang menduduki lokasi utama dalam karya sastra. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai hal di atas dapat 

menyimpulkan bahwa tema dapat disebut ide pokok suatu cerita 

sebagai penggambaran secara umum kehidupan dan berdasarkan cara 

pandang pembaca secara sama antara satu orang dengan orang lain. 

2) Plot (alur cerita) 

Alur atau plot sering juga disebut sebagai jalannya suatu cerita. Hal 

ini termasuk unsur yang penting dalam cerita. Dalam penjelasan 

Suryanto, Suyitno, dan Waluyo berpendapat, “Alur adalah kerangka 

jalannya cerita dari tahap awal sampai akhir yang telah tersusun 

dengan adanya hubungan sebab akibat”(2016: 16). Sedangkan menurut 
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Satoto (2016: 44) mengartikan alur pada naskah drama dapat berwujud 

gerakan fisik, sehingga tidak hanya dalam lisannya.  

Tahapan plot menurut Suryanto, dkk. (2016: 14-15) antara lain 

situation (sebagai pengenalan sebuah cerita dalam naskah drama yang 

merupakan pembukaan cerita baik memberikan informasi awal), 

generating circumstances (munculnya masalah yang memuncak 

menimbulkan konflik sedikit demi sedikit untuk menuju konflik yang 

rumit), rising action (tahap ini terjadinya peningkatan dalam timbulnya 

masalah), climax (konflik itu muncul kembali dan sangat memuncak), 

falling action (tahap penyelesaian bahwa konflik berangsur menurun). 

Kesimpulannya dapat diambil bahwa alur adalah jalannya suatu cerita 

sesuai dengan waktu berdasarkan hubungan sebab akibat dalam 

peristiwa agar mudah dipahami dari awal sampai akhir, sehingga dapat 

dipahami oleh para pembaca. 

3) Latar (Setting) 

Latar adalah salah satu dari unsur penting di dalam struktur karya 

sastra fiksi seperti dalam struktur novel, roman, cerpen dan drama 

yang diperlihatkan dalam suatu hubungan yang dikaitkan dengan 

unsur-unsur struktur lainnya. Latar  itu sendiri berfungsi untuk 

mengembangkan suatu cerita dalam rangka terwujudnya alur atau tema 

dan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang bersifat khayalan 

(Salamah, Verlinda, dan Idawati., 2019: 14). Latar diartikan sebagai 

terlukisnya kondisi tempat, ruang, dan waktu terjadinya suatu kejadian 

di dalam cerita naskah drama (Suryanto, dkk., 2016: 19). Berdasarkan 

pendapat dari teori di atas menunjukan bahwa latar (setting) dapat 

diambil kesimpulan bahwa latar ialah tempat, ruang dan waktu 

peristiwa dalam sebuah cerita itu terjadi. 

4) Dialog  

Dialog menjadi unsur yang utama dalam naskah drama. Nuryanto 

(2017: 9-8) adanya dialog untuk menyalurkan informasi ide-ide yang 

di tuangkan oleh pengarang, mendapatkan gambaran struktur cerita 

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



14 
 

dan terdapat kejelasan perasaan, sifat dan watak si pelaku. Naskah 

drama cirinya terdapatnya dialog diartikan sebagai percakapan antar 

tokoh di dalam naskah drama yang terdapat isi cerita dan dialog 

menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari ataupun kiasan sesuai 

pengarang (Suryanto, dkk., 2016: 20).  Dialog berlangsung pada saat 

drama terjalin dengan baik secara komunikatif maupun estetis yang 

dilakukan para pemain. Hal tersebut menjadikan dialog sangatlah 

penting dalam sebuah pementasan drama karena terdapat isi atau 

pesan cerita yang ingin disampaikan. Kunci berjalannya suatu 

pementasan drama dengan dialog yang sebagai percakapan antar 

tokoh lainnya. 

5) Penokohan dan perwatakan 

Penokohan termasuk dalam unsur yang penting dalam sebuah 

cerita. Hal ini untuk menggambarkan karakter setiap tokoh sehingga 

dapat mempermudah penonton menafsirkan para tokoh.  

Munurut Suryanto, dkk. (2016: 13) menjelaskan bahwa 

penokohan merupakan penggambaran tokoh-tokoh yang termuat di 

sebuah cerita naskah drama sedangkan perwatakan adalah menjelaskan 

tentang karakter karakter setiap tokoh dalam sebuah cerita naskah 

drama. Berdasarkan peranannya klasifikasi tokoh dalam sebuah naskah 

drama menurut Waluyo (2002: 16) sebagai berikut. 

a. Tokoh sentral merupakan peran penting pada saat menentukan 

gerak lakon. Termasuk didalamnya tokoh protagonis dan tokoh 

antagonis. 

b. Tokoh utama ialah tokoh yang mendukung atau menentang tokoh 

sentral dapat dikatakan sebagai tokoh tritagonis. 

c. Tokoh pembantu, sebagai tokoh tambahan dalam sebuah lakon. 

Pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan penokohan ialah 

penggambaran secara jelas para tokoh yang dituangkan dalam sebuah 

cerita fiksi terkait dengan karakter karakter yang telah ditulis 

pengarang. 
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6) Amanat 

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis 

kepada pembaca yang mana terdapat makna didalamnya dan 

disalurkan melalui cerita (Nurgiyantoro, 2010: 322). Amanat 

merupakan pesan moral yang terkandung dalam peristiwa cerita yang 

pengarang tuliskan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan perenungan 

pembaca. Dengan adanya amanat dapat mempermudah para 

penonton/pembaca karya sastra. 

Penelitian yang relevan dari Salamah, dkk. (2019) dengan judul 

Kemampuan Mengidentifikasi Unsur Pembangun Teks Drama pada 

Siswa kelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung menyimpulkan 

bahwa unsur intrinsik harus memiliki alur, penokohan, dialog, setting, 

dan tema supaya drama dapat tersusun secara sistematis serta agar 

terciptanya kondisi suasana yang menyenangkan. Penelitian kedua 

yang relevan yaitu dari Fuadhiyah (2013) dengan judul Analisis 

Struktural Naskah Drama Berbahasa Jawa ‘Sadumuk Bathuk Sanyari 

Bumi’ Karya Arih Numboro bahwa penelitiannya mengenai struktural 

atau unsur intrinsik telah menjadi alternatif dalam mengkaji unsur-

unsur naskah drama, meliputi tema, dialog, setting, tokoh atau 

penokohan, alur dan amanat.  

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas menunjukan  

persamaan bahwa dalam penelitian ini juga terdapat unsur intrinsik 

dalam naskah MAAMN karya Andy Sri Wahyudi yaitu tema, alur, latar, 

penokohan dan perwatakan, dialog, dan amanat. Kemudian, 

perbedaannya dengan penelitian ini ialah mengkaji dengan pendekatan 

resepsi sastra dan nilai pendidikan karakter serta relevansinya sebagai 

materi ajar kelas XI pada SMA. 

Pemaparan tentang unsur intrinsik dalam sebuah naskah drama 

dapat diambil kesimpulan. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun 

karya sastra dari dalam yaitu tema, plot, tokoh, latar, dialog dan amanat. 
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Unsur tersebut menjadi pedoman untuk pembuatan sebuah karya sastra 

salah satunya naskah drama. Unsur intrinsik juga menjadi pokok untuk 

pembelajaran peserta didik agar kebiasaan membaca meningkat. 

2. Hakikat  Resepsi Sastra 

a. Pengertian Resepsi Sastra 

Karya sastra selalu mengalami kebaruan ketika menggunakan 

pendekatan sastra manapun. Salah satunya pendekatan yang 

sebenarnya sudah ada sebelumnya yaitu resepsi sastra. Resepsi sastra 

sebuah kajian yang membahas tentang pendapat dari penerima sastra 

atau pembaca sebuah karya sastra baik naskah drama, novel, puisi dan 

sebagainya.  

Menurut Abdullah (1991: 72) resepsi sastra adalah aliran yang 

meneliti karya sastra dengan tumpuan pada pembaca yang memberikan 

tanggapan maupun reaksi terhadap bacaan sebuah teks sastra. Pembaca 

sebagai pelaku pemberi makna yaitu variabel menurut ruang, waktu 

dan golongan sosial budaya. Hal ini dapat diartikan bahwa karya sastra 

tidak sama dalam pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya oleh 

setiap orang dan sepanjang masa.  Setiap orang secara nyata memiliki 

pandangan atau interpretasi yang berbeda-beda diberikan kepada karya 

sastra. 

Mengenai pengertian resepsi sastra, Ratna (2015: 165) 

berpendapat resepsi sastra yaitu memberikan sebuah perhatian 

terhadap para pembaca, kemudian secara luas resepsi dimaksudkan 

pemberian makna terhadap sebuah karya. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Junus (1985: 1) bahwa resepsi sastra dapat ditafsirkan 

bahwa bagaimana para pembaca memberikan makna terhadap karya 

sastra yang telah terbaca olehnya, sehingga ia dapat memberikan reaksi 

terhadapnya. Tanggapan itu bisa bersifat pasif, yaitu bagaimana 

pembaca dapat paham terhadap karya  itu,  atau  bisa juga secara aktif, 

yaitu bagaimana mewujudkannya. Pembaca dibagi dua yaitu pembaca 

biasa dan pembaca ideal.  
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Mengenai pengertian “resepsi sastra” terdapat kumpulan dari 

sumbangan pembaca yang mana dapat ditentukannya arah penelitian 

sastra, dengan dicarinya makna, modalitas, dan hasil bertemunya karya 

sastra dan masyarakat umum yang melewati kriteria dan cara 

(Warning, 1975). Sepadan dengan pendapat Barnbrock bahwa dalam 

resepsi terfokus pada pembaca sesuai dengan kutipannya, sebagai 

berikut: 

“Dagegen rückt die Rezeptionsästhetik anstelle des Autors 

stärker den Leser in den Mittelpunkt. Sie hat, wie Ziegler 

im Anschluss an Fowler schreibt, ein “herausragendes 

Interesse am Leser und der Leseerfahrung". Dabei kommt 

dem Rezipienten eben nicht nur die Rolle des weitgehend 

passiven Empfängers zu, dessen Aktivität allenfalls darin 

besteht, die kodierte Botschaft des Autors für sich zu 

dekodieren. Sondern der Rezeptionsprozess ist als solcher 

von Aktivität geprägt, der die bleibende Bedeutung des 

Werkes sichert.” (Barnbrock, 2007: 107). 

Terjemahan : 

‘Di sisi lain, estetika resepsi menempatkan pembaca dalam 

fokus daripada penulis. Seperti yang ditulis Ziegler setelah 

Fowler, dia memiliki "ketertarikan yang luar biasa pada 

pembaca dan pengalaman membaca." Sebaliknya, proses 

penerimaan dicirikan oleh aktivitas, yang memastikan 

signifikansi karya yang bertahan lama.’ 

Abdullah (1991: 73) menyatakan bahwa Jauss sebagai orang 

pertama yang telah disistematis pada pandangan tersebar ke dalam satu 

landasan teoritis yang baru untuk mempertanggung jawabkan variasi 

dalam interpretasi sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Jauss (1975: 204) bahwa teori ini adanya sambutan 

terhadap sesuatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh ‘horison 

harapan’. Horizon harapan sebagai interaksi antara karya sastra dan 

pembaca secara aktif. Dari pemaparan teori para penulis mengenai 

resepsi sastra dapat disimpulkan bahwa pendekatan teori ini 

merupakan suatu pemberian respons, tanggapan dari pembaca kepada 
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peneliti yang berupa makna, pemahaman pembaca mengenai apa yang 

telah dibacanya.  

Junus (1984: 48) menjelaskan bahwa cara kerja Iser bertolak 

dari karya sastra, selanjutnya mengaitkannya terhadap pembaca dan 

mencoba melihat bagaimana sebuah karya meninggalkan kesan kepada 

mereka setelah membaca sebuah karya itu. Hal ini memberikan 

peluang pada keadaan karya sastra itu sendiri, latar belakang pembaca, 

dan kesanggupan pembaca untuk menuangkan imajinasi mereka. 

Pendekatan Iser memiliki perbedaan dengan pendekatan Jausz, kedua 

pendekatan tersebut memfokuskan sama-sama memperhatikan 

keaktifan pembaca, dan kesanggupan pembaca dalam mengungkapkan 

imajinasi mereka. Pada Iser, terbatasnya pada pembaca yang memiliki 

kesan tanpa pembaca mengatakannya secara aktif. Pihak Jausz melihat 

bagaimana pembaca bisa memahami karya sastra yang dilihat sesuai 

pada kenyataannya mereka. Hal tersebut diperlukannya pembicaraan 

berbagai pembaca dan horizon penilaian nya. 

Menurut Jauss terjemahan dari Jerman oleh Bahti Pengantar 

oleh Man sebagai berikut: 

“The relationship of literature and reader has aesthetic as 

well as historical implications. The aesthetic implication 

lies in the fact that the first reception of a work by the 

reader includes a test of its aesthetic value in comparison 

with works already read. The obvious historical implication 

of this is that the understanding of the first reader will be 

sustained and enriched in a chain of receptions from 

generation to generation; in this way the historical 

significance of a work will be decided and its aesthetic 

value made evident.” (Jauss, 1982: 20) 

Terjemahan bahwa adanya hubungan sastra dan pembaca 

memiliki implikasi estetis sekaligus historis. Implikasi 

estetisnya terletak pada kenyataan bahwa penerimaan 
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pertama sebuah karya oleh pembaca meliputi uji nilai 

estetikanya dibandingkan dengan karya yang sudah dibaca. 

Implikasi historis yang jelas dari hal ini adalah bahwa 

pemahaman pembaca pertama akan dipertahankan dan 

diperkaya dalam rantai resepsi dari generasi ke generasi; 

dengan cara ini signifikansi historis sebuah karya akan 

ditentukan dan nilai estetikanya menjadi jelas.” 

Warning (1975) menyatakan bagaimana peristiwa dalam teks 

dapat memberikan kesan terhadap pembacanya. Sebuah karya sastra 

memiliki unsur yang memungkinkan pembaca membuat kesimpulan 

yang “bertentangan”. Secara garis besar resepsi sastra dapat diartikan 

bahwa sebagai karya sastra dapat dikatakan konkret dengan melalui 

penerimaan pembacanya, dengan demikian akan meninggalkan kesan 

kepada pembacanya. Pastinya akan dikonkretkan oleh pembaca. Hal 

ini akan dilakukan dengan adanya imajinasi pembaca. Tanpa imajinasi, 

pembaca tidak akan mungkin melihat sebuah karya  di dalam suatu 

hubungan yang lebih luas. 

b. Unsur Resepsi Sastra  

Sistematik unsur resepsi sastra menurut Junus (1984: 52) salah 

satunya sebagai berikut. 

 Pembaca 

Pembaca terbagi menjadi “pembaca biasa” dan “pembaca 

ideal”. Pembaca  biasa ialah pembaca yang sebenarnya, yang 

membaca sebuah karya sebagai karya sastra, tidak sebagai bahan 

kajian. Sehingga dalam resepsi sastra memperhatikan bagaimana 

reaksi pembaca setelah membaca karya sastra. Hal tersebut bisa 

dikatakan dengan penyelidikan sinkronis, dengan melihat “reaksi” 

pembaca terhadap karya sastra yang dibacanya. Boleh disebut juga 

diakronis, dilihat dari penerimaan dalam berbagai masa. 
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Di samping itu sulit merumuskan pembaca ideal, oleh 

karena itu Junus (1984: 52) mengutip Segers yang menggunakan 

teori dari Assche. Diterjemahkan oleh Junus sebagai berikut. 

Pembaca ideal yaitu pembaca yang telah diciptakan oleh penulis 

atau peneliti dari pembaca biasa didasarkan adanya variasi 

tanggapan mereka yang tidak terkontrol, berdasarkan kesalahan 

atas tanggapan mereka, berdasarkan kompetensi sastra yang 

dimiliki mereka setengah-setengah (putus-putus), atau 

berdasarkan variabel lain yang telah mengganggu. Sehingga 

pembaca yang diciptakan ini mungkin terdapat dalam teks atau 

di luar teks, dan peneliti dapat menggunakannya untuk meneliti 

peranan pembaca dalam gambaran yang rasional. 

Dalam resepsi sastra sebuah “kesalahan” pemahaman 

bukan kesalahan, namun dapat dikatakan bahwa itu hal yang 

wajar. Hal ini jelas beda jauh atas pandangan yang bertolak dari 

penulis yang menyatakan sesuatu yang berbeda dari pandangan 

penulisnya adalah sebagai kesalahan. Catatan terakhir teori dari 

Stanley Gish dalam Junus (1984: 54) mengenai pembaca ideal 

ditafsirkan sebagai pembaca yang berpengetahuan. Pembaca 

ideal juga bisa disebut sebagai pemakai bahasa yang 

berkompeten, telah menguasai bahasa yang digunakan dalam 

karya tertentu, aktif dan pasif, dan sebagai seorang yang 

kompeten dalam sastra (Segers, 1980: 25). 

Penelitian yang relevan dari Melati dan Saraswati dengan judul 

Resepsi Sastra Naskah Drama “Bulan Bujur Sangkar” Karya Iwan 

Simatupang pada tahun 2020. Dalam penelitiannya mengkaji untuk 

mengetahui unsur intrinsik, tanggapan pembaca dengan obyek naskah 

drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Perbedaannya 

dengan penelitian ini menggunakan naskah drama “Mak, Ana Asu 

Mlebu Ngomah!” karya Andy Sri Wahyudi selain mengkaji unsur 

intrinsik dan tanggapan pembaca terdapat tambahan nilai pendidikan 

karakter serta relevansi sebagai rekomendasi materi ajar. 
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Penelitian yang relevan dari Buyung, Munaris, dan Nazaruddin. 

(2015: 3) dengan judul Resepsi Siswa Terhadap Puisi Cintaku Jauh Di 

Pulau Karya Chairil Anwar. Penelitiannya membahas resepsi siswa 

kepada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Penelitian 

tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif kemudian 

ditemukannya tema, majas, dan amanat. Penelitiannya memaparkan 

bahwa Resepsi sastra menempatkan pembaca pada bagian terpenting 

dikarenakan karya sastra merupakan peninggalan budaya jika tidak 

mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Resepsi sastra merupakan 

metode tujuannya memahami bagaimana pembaca memaknai karya 

sastra, tentunya didasarkan pada pengalaman membacanya sehingga 

dapat bereaksi atau merespons. Dengan partisipasi pembaca, karya 

sastra akan lebih hidup. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan kajian resepsi sastra dan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mendeskripsikan 

unsur intrinsik, nilai pendidikan karakter dan relevansinya materi ajar 

naskah drama. 

Penelitian lain yang relevan Fitri, Syahrul dan Zulfadhli. (2012: 

46) meneliti dengan judul Resepsi Sastra Naskah Drama Kau Tunggu 

Siapa Nilo Karya Wisran Hadi. Dalam kajiannya menjelaskan bahwa 

resepsi sastra, pembaca memiliki peran utama. Pembaca berfungsi 

sebagai penikmat serta pemberi makna. Dalam penelitiannya bertujuan 

mendeskripsikan resepsi pembaca cerdas dalam naskah drama tersebut 

dan data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini ialah sama-sama 

menggunakan kajian resepsi sastra dan metode deskriptif kualitatif, 

sedangkan perbedaannya penelitian ini pembaca biasa dan pembaca 

ahli serta mendeskripsikan unsur intrinsik, nilai pendidikan karakter 

dan relevansinya materi ajar naskah drama “Mak, Ana Asu Mlebu 

Ngomah!” karya Andy Sri Wahyudi. 
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Penjelasan mengenai resepsi sastra berbagai teori menurut pakar 

dan penelitian yang relevan di atas dapat disimpulkan. Bahwa resepsi 

sastra sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca setelah membaca 

sebuah karya sastra, baik  mengerti sebuah karya ataupun kesalahan 

pemahaman melalui imajinasi pembaca. Adanya kesan dari pembaca 

baik berupa komentar atau bentuk karya lain yang memiliki kaitan 

dengan sebuah karya dengan cara tertentu. Resepsi sastra terdapat dua 

pembaca ialah pembaca biasa dan pembaca ideal. Pembaca biasa 

merupakan pembaca yang umum sebenarnya terbatas bukan di 

bidangnya, sedangkan pembaca ideal yaitu pembaca yang ahli di 

bidangnya. 

3. Hakikat Nilai Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai pendidikan karakter sangat diperlukan di jenjang 

pendidikan. Hal ini baik untuk menciptakan atau menanamkan karakter 

yang baik. Nilai pendidikan karakter pada peserta didik dapat 

membantu pemikiran nya agar lebih rasional. 

Nilai adalah salah satu prinsip yang umum yang digunakan 

masyarakat untuk membuat pilihan tentang perbuatan dan cita-cita 

tertentu (Mustari, 2011: 4). Nilai juga dapat diartikan sebagai konsep, 

bentuk psikologi yang dibentuk oleh perilaku manusia. Diartikan juga 

sebagai persepsi yang sangat penting, baik dan berharga. Secara 

keseluruhan, nilai adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau 

dikehendaki. 

Pendidikan ialah usaha yang sadar dan terencana dengan 

memiliki tujuan yaitu dapat mewujudkan terciptanya kondisi belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif 

berkembangnya potensi yang dimiliki. Dengan demikian, terdapat 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, individualitas, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dimiliki diri sendiri, 
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masyarakat, negara, dan bangsanya yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1, Pasal 1. 

Pendidikan terjemahan dari education,  pada dasar kata 

educate atau bahasa Latinnya educo. Educo dapat diartikan 

berkembang dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan 

(Sutrisno, 2011: 3). Dalam rangka memajukan dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, pendidikan sebagai bagian dari investasi masa 

depan, investasi publik, dan investasi negara. Dalam meraih harapan 

tersebut maka pendidikan selalu diarahkan untuk menjawab berbagai 

hal yang berkaitan dengan persoalan nasional dan publik (Wardi, 2013: 

55). 

Mengenai paradigma pendidikan nasional pada abad ke-20, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (i) Pendidikan pada 

hakikatnya merupakan proses pencarian jati diri seumur hidup, yang 

dapat mengerahkan seluruh potensi individu dan menjadikan 

kehidupan masyarakat puas dan bermakna. (ii) Pendidikan adalah 

penjaga peradaban. (iii) Pendidikan adalah kekuatan moral dan 

kekuatan intelektual yang dapat dijalankan secara seimbang, sesuai 

dengan peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (2011: 27), 

pendidikan tidak dapat diseimbangkan. Pemaparan teori ahli di atas 

disimpulkan bahwa pendidikan ialah proses yang digunakan untuk 

mendidik seseorang menjadi manusia terdidik di jenjang PAUD, 

Sekolah Dasar, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Narwanti (2012: 16) pada intinya pendidikan 

karakter tujuannya untuk terbentuknya bangsa yang memiliki akhlak 

terpuji, tangguh, mulia, kompetitif, bermoral, toleransi, bergotong 

royong, mengorientasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya berpedoman pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Berkaitan dengan pengertian pendidikan karakter, Fadlillah 
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dan Khorida berpendapat, “Pendidikan karakter merupakan salah satu 

bentuk bimbingan dan bimbingan” (2014: 23). Pendidikan karakter 

juga disebut sebagai pendidikan yang diajarkan mengenai kepribadian, 

sikap, ataupun akhlak yang bertujuan dapat membentuk individu yang 

diinginkan (Hadisi, 2015: 99). Dengan demikian, kita berharap melalui 

pendidikan karakter semacam ini, kita dapat menciptakan generasi 

penerus berkepribadian baik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

kebijakan dan kebenaran dalam setiap langkah kehidupan. 

b. Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai pendidikan karakter dapat dijelaskan oleh siapa 

saja berdasarkan pemahamannya. Hal ini dikarenakan belum adanya 

konsep baku dalam menentukan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Fadlillah dan Khorida berpendapat, “setiap Negara juga memiliki 

konsep yang berbeda” (2014: 25). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan nilai karakter memiliki banyak penjelasan bagi 

setiap orang. Hal ini seperti karakter kerja keras dalam mengatasi 

segala rintangan apapun. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Suyadi (2013: 7) yang 

mengutip simpulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa 

sudah merumuskan bahwa ada 18 nilai karakter yang diterapkan dalam 

diri siswa sebagai cara dalam membangun karakter bangsa. Hal tesebut 

sesuai dengan simpulan nilai pendidikan karakter berdasarkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 18 poin, yaitu nilai 

religius, toleransi, kerja keras, mandiri, toleransi, disiplin, rasa ingin 

tahu, kreatif, semangat kebangsaan, komunikatif, cinta tanah air, gemar 

membaca, menghargai prestasi, tanggung jawab, cinta damai, peduli 

sosial, dan peduli lingkungan (Suyadi, 2013: 8-9). Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Fadlillah dan Khorida (2014: 39-40) bahwa 

pendidikan karakter di Indonesia telah dikembangkan menjadi 

beberapa nilai ialah delapan belas nilai pendidikan karakter yang wajib 

diterapkan di setiap pembelajaran.  

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



25 
 

Penelitian yang relevan dari Widiatmoko (2016: 15) dengan 

judul Analisis Wacana Dalam Gurindam XII dan Nilai Pendidikan 

Karakter Serta Implikasinya Sebagai Materi Ajar Sastra memaparkan 

bahwa dari 18 nilai pendidikan karakter tersebut memiliki sifat yang 

umum (universal) terkandung dalam karya sastra. Sering kali adanya 

produk sastra yang memasukkan nilai-nilai pendidikan yaitu karakter 

yang berguna baik bagi setiap pembaca.  Kedua penelitian yang 

relevan dari Susilowati, Suyanto, dan Munaris. (2019) dengan judul 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Sang Pemimpi Karya 

Andrea Hirata Sebagai Alternatif Bahan Ajar Sastra di SMA 

penelitiannya memaparkan bahwa materi ajar yang baik karena 

didalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religi, 

jujur, disiplin, toleransi, mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, 

cinta damai, peduli sosial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam 

penelitian ini persamaannya sama-sama tentang nilai pendidikan 

karakter dan materi ajar, kemudian perbedaannya penelitian ini 

menggunakan analisis resepsi sastra terhadap naskah drama Jawa 

modern. 

Pemaparan tentang nilai pendidikan karakter dapat diambil 

kesimpulan. Delapan belas nilai pendidikan karakter di atas sebagai 

hasil perkembangan pendidikan karakter di Indonesia yang 

menyarankan agar diterapkan di dalam jenjang pendidikan dari yang 

paling utama sejak pendidikan usia dini sampai di perguruan tinggi. 

Dengan demikian nilai pendidikan karakter sangat diperlukan ketika 

penelitian untuk para pembaca untuk kehidupan. 

4. Hakikat Materi Ajar 

a. Pengertian Materi Ajar (Bahan Ajar) 

Bahan ajar dikemas sebagai buku teks untuk disajikan dalam 

proses pembelajaran. Bahan ajar dalam penyajiannya berbentuk 

deskriptif yang memuat fakta dan prinsip, norma yang berkaitan 

dengan aturan, nilai dan sikap, serta rangkaian gerak. 
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Menurut Ismawati (2013: 35) memaparkan bahwa materi ajar 

(bahan ajar) merupakan suatu hal terkandungnya pesan yang akan 

tersampaikan pada waktu proses belajar mengajar. Hal ini menunjukan 

bahwa materi ajar mengembangkannya berdasarkan tujuan dari 

pembelajaran. Rahmanto (1988: 27) berpendapat secara idealnya 

materi ajar dipilih dengan beberapa kriteria yang tidak boleh 

ditinggalkan, yaitu aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar 

belakang budaya siswa. 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. 

Penelitian yang relevan pertama dari Utami dan Supriyanto 

dengan judul Pengembangan Materi Ajar Keterampilan Berbahasa 

Jawa Reseptif Berbasis Ungkapan Tradisional Sebagai Media 

Pendidikan Karakter.  Utami dan Supriyanto (2015: 76) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa materi ajar tidak hanya menjadi 

sarana pendidikan karakter (KI 1 dan KI 2) namun dapat dikatakan 

juga sebagai sumber pengetahuan (KI 3) dan bahan untuk melatih 

keterampilan berbahasa (KI 4). Melewati kegiatan peserta didik dalam 

membaca, proses memahami, mengevaluasi, menginterpretasi, dan 

menanggapi isi teks. Salah satu contohnya sebagai guru diharuskan 

merancang kegiatan pembelajaran yang dimulainya dari membaca 

dilanjutkan berbicara dan bagian akhir menulis. Berpacu pada 

pedoman kurikulum yang telah ditetapkan guru dapat mewujudkan 

kreativitasnya dalam kebebasan untuk merancang dan melakukan 

pembelajaran. Hal ini dapat berguna untuk mengurangi cara mengajar 

dengan buku. Sesuai dengan kondisi sekarang kurikulum terbaru yang 

digunakan pada Kurikulum 2013. 

Penelitian yang relevan dari Kantun dan Yayuk (2015: 132) 

bahan ajar pada dasarnya mengandung pengetahuan, nilai, sikap, 
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perilaku dan keterampilan yang memuat fakta, konsep, prinsip dan 

bentuk proses berita, informasi dan ilustrasi yang berkaitan dengan 

topik - topik yang lain bertujuan menggapai tujuan pembelajaran. 

Fungsi materi ajar digunakan sebagai pelengkap sumber 

belajar. Seperti naskah drama, buku bacaan, majalah, novel, dan lain-

lain. Materi pembelajaran biasanya disusun di luar ruang lingkup 

materi kurikulum, namun mempunyai ikatan yang erat dengan tujuan 

utamanya yaitu membekali siswa dengan ilmu yang di perdalam dan 

diperkaya. 

b. Kriteria Materi Ajar yang baik 

Kriteria materi ajar yang baik diberikan kepada peserta didik 

yaitu materi ajar yang berkualitas. Sebab dengan adanya kualitas 

materi ajar akan memunculkan siswa-siswi yang berkualitas. Perlunya 

materi ajar yang berbobot dan menunjang peserta didik kedepannya. 

Pada tahun 2006, Badan Standar Nasional Pendidikan 

mengidentifikasi materi pembelajaran yang baik yang mendukung 

kemampuan dasar dan hal-hal berikut harus diperhatikan: (1) Potensi 

siswa, (2) Relevansi dengan karakteristik daerah, (3) Fisik, intelektual, 

emosional, tingkat perkembangan sosial, dan spiritual siswa; (4) 

Manfaat bagi siswa; (5) Struktur keilmuan; (Status, kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran; (7) Kaitannya dengan kebutuhan dan 

lingkungan siswa sesuai dengan relevansi persyaratan. 

Menurut pedoman modul penulisan yang dikeluarkan oleh 

Administrasi Umum Pendidikan Menengah Kejuruan Administrasi 

Negara Pendidikan Menengah (2003) bahan ajar memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) Pengarahan sendiri, yang memungkinkan siswa 

untuk menggunakan konten berikut untuk bahan ajar belajar mandiri. 

Untuk mencapai karakteristik pengarahan diri sendiri, bahan ajar harus 

memiliki tujuan yang jelas. (2) Mandiri yaitu buku teks /bahan yang 

dikembangkan tidak bergantung atau perlu digunakan dengan buku 

teks lain. (3) Adaptability, yaitu pengajaran harus memiliki daya 
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adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. (4) User-friendliness, yaitu setiap uraian dan prompt 

informasi yang bermanfaat dan bersahabat bagi pemakainya 

ditampilkan, termasuk kemudahan respons dan akses oleh pengguna 

sesuai kebutuhan. 

Pemilihan materi ajar memiliki berbagai kriteria menurut 

Ismawati (2013: 35) sebagai berikut: 

1) Lebih jelas, mutakhir, spesifik dan akurat, 

2) Memiliki fungsi, makna, komunikatif, padu dan kontekstual, 

3) Mencerminkan kebhinekaan dan kebersamaan, pengembangan 

kecerdasan berpikir, ipteks, pengembangan budaya, kelembutan 

perasaan, dan santun. 

Pemaparan materi ajar  tersebut kesimpulannya sebagai perangkat 

pembelajaran yang terancang digunakan agar mencapai kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). Adanya materi ajar untuk memenuhi tujuan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, 

diperlukannya materi ajar yang baik agar dapat menunjang peserta didik 

dalam semangat belajar mengajar dengan menyesuaikan kondisi latar 

belakang budayanya.  

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan pada penelitian terdahulu 

yaitu penelitian Setia (2017) dengan judul “Konflik Sosial dan Nilai 

Pendidikan Naskah Drama KAMIT Karya Gusmel Riyadh serta Relevansinya 

sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Jawa di SMA”. Pada penelitian Nina 

Setia ini merelevansikan antara Naskah Drama KAMIT dengan materi ajar 

bahasa Jawa kelas XI di Jawa Tengah.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan naskah drama Mak, Ana 

Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi. Sama halnya dengan 

penelitian sebelumnya, yang mengaitkan naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu 

Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi dengan merelevansikan sebagai materi 

ajar kelas XI di SMA perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, dalam 
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penelitian ini terdapat di kurikulum Jawa Timur mata pelajaran bahasa Jawa 

tentang teks drama.  

Naskah drama ini dapat dijadikan rekomendasi materi pembelajaran 

bahasa Jawa khususnya kelas XI dalam kompetensi dasar 3.1 yaitu 

mengidentifikasi,menganalisis unsur intrinsik teks drama; menganalisis isi dan 

kebahasaan atau pilihan kata; menganalisis pesan yang terkandung, dan 

menganalisis relevansi isi teks drama pada kehidupan saat ini mengenai 

naskah drama sesuai kaidah. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Karya sastra sebagai wujud gambaran kehidupan manusia merupakan hasil 

pengalaman para sastrawan sendiri di lingkupnya. Bentuk karya sastra yang 

termuat seperti prosa, puisi, novel, dan naskah drama. Naskah drama dapat 

diartikan sebagai tulisan cerita nyata maupun fiksi yang di dalamnya terdapat 

dialog antar tokoh, pembawaan watak pemain, dan menyangkut kehidupan 

masyarakat. Naskah drama dalam penelitian ini Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah. 

Naskah drama tersebut menceritakan tentang sebuah desa yang sepi 

penduduk dan hanya 6 orang yang masih mempertahankan desanya. Namun, 

mereka di usik oleh keberadaan ribuan anjing yang menginginkan desa tersebut. 

Pada akhirnya, salah satu sesepuh kampung tersebut meninggal sebelum anjing itu 

terusir. Saat proses upacara pemakaman sesepuh tersebut seluruh anjing 

berdatangan dan menyaksikan upacara pemakaman. Salah satu pemimpin anjing 

tersebut mengungkapkan bahwa sesepuh kampung tersebut adalah musuh 

bebuyutan sejak jaman Belanda. Sebagian besar anjing-anjing tersebut merupakan 

warga kampung yang telah digigit dan berubah menjadi anjing. Akhirnya, orang-

orang yang masih tersisa mengikuti layaknya pertarungan besar dan berjuang 

melawan anjing-anjing tersebut. Walaupun perjuangan mereka sangatlah berat dan 

melelahkan. Peristiwa ini secara tersirat bahwa terjadi proses penggusuran rumah. 

Sebuah karya sastra sangat dibutuhkan para pembaca yang telah menjadi 

pengapresiasi bahwa karya tersebut sudah dibaca banyak orang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan resepsi sastra untuk memperoleh suatu respons maupun 
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tanggapan pembaca setelah baca naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah!, 

penulis Andy Sri Wahyudi. Dengan demikian penelitian ini mengetahui apresiasi 

pembaca baik dalam unsur intrinsik pada naskah tersebut dan nilai pendidikan 

karakter yang diperoleh dalam naskah tersebut. Selanjutnya naskah drama Mak, 

Ana Asu Mlebu Ngomah! dikaitkan dengan pendidikan dalam relevansinya 

sebagai rekomendasi materi ajar bahasa Jawa pada kelas XI SMA. Berikut 

penjabaran kerangka penelitian berbentuk bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir 

 

Naskah Drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah!  Karya Andy Sri 
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