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Moto
“ Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses; lebih baik cobalah menjadi
orang yang berguna.”
(Albert Einstein)
“ Jika kau pernah memimpikan kesuksesan cepat bangun dari tidur dan
bekerja keraslah mendapatkan.”
(Anonim)
“Kesusksesan itu tidak diukur dengan jabatan yang tekah kau raih; tapi
diukur dengan rintangan yang telah kau atasi.”
(B.T. Washington)
Agar bisa meraih kesuksesan, terkadang kesengsaran adalah hal yang butuh
kau hadapi.”
(Zig Ziglar)
“Agar bisa meraih kesuksesa, hasrat kesuksesanmu harus lebih besar dari
rasa takut gagalmu.”
(Bill Cosby)
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ABSTRAK
Magdalena, Yeni. 2013. “Unsur Intrinsik Drama „Tangis‟ Karya P. Hariyanto dan Rancangan
Pembelajarannya Berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA”.
Skripsi: PBSI. FKIP. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Peneliti menganalisis unsur intrinsik drama “Tangis” karya P. Hariyanto. Unsur
intrinsik drama “Tangis” karya P. Hariyanto meliputi tokoh, latar, alur, tema, bahasa, dan
amanat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan setiap unsur intrinsik dan rancangan
pembelajaran yang memerlukan seperangkat rencana pembelajaran yang disebut Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah
metode formal, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik baca dan
teknik catat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka karena
penelitian ini mengkaji objek berupa bahan-bahan tertulis yaitu unsur intrinsik drama.
Metode formal digunakan untuk menganalisis unsur intrinsik. Teknik baca dan catat
digunakan untuk menemukan dan menguraikan unsur-unsur intrinsik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam drama “Tangis” karya P. Hariyanto
terdapat lima tokoh Fani, Inu, Gina, Jati, dan Hana. Alur dalam drama ini meliputi delapan
tahapan, yaitu eksposisi, rangsangan, tikaian, rumitan, klimaks, krisis, leraian, dan
penyelesaian. Latar meliputi latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dalam drama
“Tangis” ini terjadi di taman atau halaman sekolah. Latar waktu dalam drama “Tangis” ini
terjadi sore atau siang hari yaitu jam setelah jam pelajaran (ekstrakurikuler). Tema drama ini
adalah permasalahan persahabatan atau kesalahpahaman. Amanat dalam drama ini adalah
sebuah persahabatan yang dibangun dengan kepercayaan dan kepedulian terhadap kesedihan
yang dialami oleh seorang sahabat. Hasil analisis ini dapat diimplementasikan sebagai bahan
pembelajaran kelas XI semester II sastra di SMA. Tujuan pembelajaran drama ini adalah
mendeskripsikan unsur intrinsik drama dan merancang pembelajaran siswa di kelas berbentuk
Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) di SMA.
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ABSTRACT
Magdalena, Yeni. 2013. The Intrinsic Elements Of Drama “Tangis” by P. Hariyanto
and Implemented in the Form Of Lesson Plan In High School. Thesis.
PBSI. FKIP. Sanata Dharma University Yogyakarta.

This study analyzes the intrinsic element of drama "Tangis" by P. Hariyanto. The
intrinsic elements of T. Hariyanto's "Tangis" drama include characters, backgrounds, plots,
themes, languages, and messages. The purpose of this study is to describe each intrinsic
element and the design of learning that requires a set of lesson plans called Learning
Implementation Plans (RPP).
This research was a literature research which is employed formal method as the
method used. Reading and record technique was conducted in gathering the data. This
research was a literature research because this research reviewed the object of the study
which is in the written form, namely intrinsic elements of the drama, syllabus, and lesson
plan. Formal method was employed to analyse the intrinsic elements. Reading and record
technique was conducted to find and elaborate the intrinsic elements.
The results of this research showed that in “Tangis” drama by P. Hariyanto, there
were five characters namely Fani, Inu, Gina, Jati, and Hana. The plot of this drama covered
eight stages; exposition, stimulation, twists, complexities, climax, crisis, arbitration, and
completion. The background consisted of background of place and time. The background of
place of “Tangis” drama was in a park or a school yard. Besides, the background of time of
“Tangis” drama happened in the afternoon and in the evening after the extracurricular. The
theme of this drama was problems in friendship or misunderstanding. The results of this
analysis can be implemented as a learning material class XI semester II literature In High
School. The purpose of this drama lesson is to describe the intrinsic element of the drama and
to design the students' learning in the class in the form of the Lesson Planning Plan In High
School.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah
tersebut memuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog, yang diucapkan tokoh,
dan kedaaan panggung yang diperlukan, naskah drama bentuk dan susunannya
berbeda dengan naskah cerita pendek atau novel. Naskah cerita pendek atau novel
berisi cerita lengkap dan langsung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Sebaliknya, naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung. Penutur
cerita diganti dengan dialog para tokoh. Jadi, naskah drama itu mengutamakan
ucapan-ucapan atau pembicaraan para tokoh (Wiyanto, 2002: 31-32).
Drama adalah bentuk karya sastra yang dapat merangsang gairah dan
mengasyikkan para pemain dan penonton sehingga sangat digemari masyarakat.
Drama merupakan peragaan tingkah laku manusia yang mendasar, drama baru
dapat disusun dan dipentaskan dengan berhasil jika diikuti pengamatan yang teliti
baik oleh penulis maupun pemainnya (Rahmanto, 1988: 89). Naskah drama dan
drama sering disamakan padahal keduanya itu berbeda naskah drama merupakan
sebuah tulisan yang belum diterbitkan yang berbentuk dialog, sedangkan drama
untuk dipentaskan atau diperankan dan dinikmati oleh bagi banyak orang. Jadi
pada hakikatnya naskah drama adalah sebuah karangan yang masih ditulis dengan
tangan dalam bentuk dialog yang belum diterbitkan.
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Drama “Tangis” karya P. Hariyanto diterbitkan pada tahun 1998 oleh
Gramedia. Drama “Tangis” karya P. Hariyanto mengungkapkan rasa duka yang
mendalam terhadap kesedihan seoramg teman, persahabatan, dan cinta terhadap
teman. Namun, dalam drama ini permasalahan yang paling dominan persaudaraan
atau kekeluargaan. Permasalahan yang dominan tersebut digambarkan melalui
tokoh, latar, alur, tema, bahasa, dan amanat.
Penulis memilih dan mengajukan drama yang berjudul “Tangis” sebagai
objek kajian, karena drama tersebut mengandung unsur-unsur intrinsik yang
dengan adanya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan
pembelajaran di tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) khsusunya kelas XI.
Penulis menekankan pada analisis unsur-unsur intrinsik drama, yang meliputi,
tokoh, latar, alur, tema, bahasa, dan amanat. Hasil analisis dapat diperoleh dari
sebuah teks yang sekaligus sebagai dasar acuan bagi penulis. Hal ini dilakukan
karena di tingkat SMA kelas XI, khususnya pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia, terdapat butir yang menekankan siswa mampu mengidentifikasi unsurunsur intrinsik dari sebuah teks drama.

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah,
agar pengkajian ini lebih baik dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai
berikut.
1.2.1

Bagaimanakah unsur intrinsik (tokoh, latar, alur, tema, bahasa, sudut
pandang, dan amanat) drama “Tangis” karya P. Hariyanto?
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1.2.2

Bagaimanakah rancangan pembelajaran unsur intrinsik (tokoh, latar, alur,
tema, bahasa, sudut pandang, dan amanat) drama “Tangis” karya P.
Hariyanto berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut.
1.3.1

Mendeskripsikan unsur intrinsik (tokoh, latar, alur, tema, bahasa, sudut
pandang, dan amanat) drama “Tangis” karya P. Hariyanto.

1.3.2

Mengimplementasikan rancangan pembelajaran unsur intrinsik (tokoh,
latar, alur, tema, bahasa, sudut pandang, dan amanat) drama “Tangis”
karya P. Hariyanto berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagi berilkut.
1.4.1 Memberikan sumbangan bagi pembelajaran sastra di SMA, khususnya
berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP).
1.4.3 Meningkatkan apresiasi sastra Indonesia masyarakat, yakni menambahkan
khasanah kritik sastra.
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1.5 Batasan Istilah
1.5.1 Unsur intrinsik drama
Tri Priyatni (2010:109), mengemukan bahwa unsur intrinsik drama adalah unsur
yang berkaitan dengan eksistensi sastra sebagai struktur verbal yang otonom.
1.5.2. Tokoh
Tri Priyatni (2010:110), mengemukan tokoh adalah para pelaku atau subjek lirik
dalam karya fiksi.
1.5.3. Alur
Tri Priyatni (2010:112), mengemukana alur adalah rangkaian peristiwa yang
memiliki hubungan sebab-akibat.
1.5.4. Latar
Latar

adalah

tempat,

waktu,

dan

suasana

terjadinya

suatu

adegan

(Wiyanto,2002:28).
1.5.5 Tema
Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok ini
dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang menarik (Wiyanto,
2002:23).
1.5.6. Bahasa
Bahasa merupakan sarana pengungkapkan sastra (Nurgiyantoro, 1995:272)
1.5.7. Amanat
Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca
naskah atau penonton drama. Pesan itu tentu saja tidak disampaikan secara
langsung, tetapi lewat lakon naskah drama yang ditulisnya (Wiyanto, 2004:24).
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1.5.8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan
prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi
dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus
(Majid&Chaerul, 2014:261).

1.6 Sistematika Penyajian
Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan, berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
batasan istilah, dan sistematika penyajian. Bab II Landasan Teori, berisi kajian
pustaka, unsur-unsur intrinsik drama meliputi; tokoh, alur, latar, tema, bahasa, dan
amanat serta pembelajaran drama di SMA. Bab III Metodologi Penelitian, berisi
jenis penelitian, metode, teknik pengumpulan data, dan sumber data. Bab IV
Pembahasan Unsur Intrinsik Drama “Tangis”, berisi unsur tokoh, alur, latar, tema,
bahasa, amanat, dan hubungan antarunsur intrinsik, dan rancangan pembelajaran
berbentuk Rencana Pelakasanaan Pembelajaran (RPP). BAB V, Penutup berisi
kesimpulan, implikasi, dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian yang terdahulu masih relevan untuk dilaksankan oleh peneliti
sekarang ini sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Angelina
Febrina WAA (2004). Penelitian tersebut berfokus pada sastra, khususnya unsur
intrinsik sebuah drama. Penelitian tersebut berjudul “Unsur Intrinsik Naskah
Drama “Malaikat Tersesat dan Termos Ajaib” Karya R. J. Mardjuki dan
Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA”. Tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian tersebut adalah mendeskripsikan unsur intrinsik dan
implementasi hasil analisis unsur intrinsik drama “Malaikat Tersesat dan Termos
Ajaib” karya R.J. Mardjuki dalam pembelajaran sastra di SMU.
Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Rintis Kartikajati (2004).
Penelitian tersebut berfokus pada sastra, khususnya unsur intrinsik sebuah drama.
Penelitian tersebut berjudul “Unsur Intrinsik Drama “Janji” Karya Djodi M. dan
Implementasikannya dalam Silabus serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di
SMP”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah
mendeskripsikan unsur intrinsik dan implementasi unsur intrinsik dalam silabus
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMP.
Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Maria Margareta Krismiati
(1998). Penelitian tersebut berfokus pada sastra, khususnya struktur drama.
Penelitian tersebut berjudul “Struktur Drama “Tangis” Karya P.Hariyanto dan
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Implementasikannya sebagai Bahan Pembelajaran Sastra di SMU”. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitiam tersebut adalah mendeskripsikan struktur drama
dan implementasikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMU.
Tiga penelitian di atas masing-masing meneliti unsur-unsur intrinsik.
Angelina Febrina WAA (2004) mengimplementasikan hasil penelitiannya ke
dalam

pembelajaran

sastra

di

SMA.

Rintis

Kartikajati

(2004)

mengimplementasikan hasil penelitiannya ke dalam silabus serta Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMP. Maria Margareta Krismiati (1998)
mengimplementasikan hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran di SMU.
Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian yang sama dengan penelitian
terdahulu. Pada penelitian ini hasil analisis unsur intrinsik akan dirancang dalam
bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMA dengan menggunakan
Kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlaku di dalam sistem pendidikan di
Indonesia, khususnya pada tingkat SMA.

2.2 Landasan Teori
Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang
telah disusun rapi dalam landasan teori yang bersumber dari baca-bacaan.
Landasan teori sangat penting dalam penelitian terutama dalam penulisan skripsi
peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat
penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam
skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan
terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi, tanpa
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landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar
(Sugiyono, 2012:52).
2.2.1 Pengertian Naskah Drama dan Drama
Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon (Wiyanto,
2002:31). Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog
yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan
kadang-kadang juga dilengkapi penjelasan tentang tata busana, tata lampu, dan
tata suara (musik penggiring). Drama adalah salah satu bentuk seni yang bercerita
melalui percakapan dan action tokoh-tokohnya (Tri Priyatni, 2010:182).
Percakapan atau dialog itu sendiri bisa diartikan sebagai action. Berarti dapat
disimpulkan bahwa drama memerlukan percakapan

atau dialog untuk

memudahkan penonton memahami isi cerita. Bercakapan drama juga dibisa
didukung dengan action para memain untuk menambah kekhasan sebuah drama.
Drama merupakan bentuk karya sastra berupa dialog yang dipentaskan
terhadap khalayak ramai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia drama
merupakan syair atau prosa yang dipentaskan melalui akting atau dialog yang
dipentaskan yang harapannya dapat menggambarkan bebrapa tempat (media)
yakni: film, panggung, bioskop, dan televisi. Menurut penulis naskah drama
merupakan karangan yang berisi cerita atau lakon yang memuat nama-nama tokoh
dalam cerita, dialog, dan panggung. Naskah drama merupakan sebuah karya sastra
yang sejajar dengan prosa dan puisi. Sedangkan drama merupakan bentuk seni
yang bercerita melalui bercakapan dan action tokoh-tokohnya. Jadi naskah drama
adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Naskah drama memuat nama-nama
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tokoh dalam cerita, dialog, dan panggung yang menjadi pendukung dalam sebuah
drama. Naskah drama juga salah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa
dan puisi. Berbeda dengan prosa maupun puisi, naskah drama memiliki bentuk
sendiri yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan
mempunyai kemungkinan dipentaskan.
2.2.2 Unsur Intrinsik Drama
Menurut Tri Priyatni (2010:109), unsur intrinsik drama adalah elemenelemen fiksional yang membangun karya fiksi itu sendiri sebagai suatu wanana.
Menurut Tri Priyatni (2010:109), unsur intrinsik adalah unsur yang berkaitan
dengan eksistensi satra sebagai struktur verbal yang otonom. Unsur-unsur inilah
yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik itu
adalah unsur yang utama yang harus ada dalam sebuah drama.
Unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu
sendiri. Unsur- unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya
sastra. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung turut serta membangun
cerita. Kepaduan antarberbagai unsur inilah yang membuat sebuah drama
terwujud. Unsur yang dimaksud adalah tokoh, latar, alur, tema, bahasa, dan
amanat. Unsur instrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat
dikatakan, unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama.
2.2.2.1 Tokoh
Tokoh cerita adalah orang yang mengambil bagian dan mengalami peristiwaperistiwa yang digambarkan dalam alur cerita. Tokoh adalah individu atau
seseorang yang menjadi pelaku cerita. Tokoh dalam drama berkaitan dengan
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nama, usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan keadaan jiwa. Tokoh-tokoh
dalam drama dapat diklasifikasikan seperti berikut ini. Berdasarkan sifatnya,
tokoh diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan
tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang mendukung cerita.
Menurut Nurgiyantoro (1995: 178), tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi
yang salah satu jenisnya secara popular disebut hero. Tokoh penyebab konflik
disebut tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh penentang cerita. Tokoh
tritagonis adalah tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh
antagonis.
Menentukan tokoh-tokoh cerita ke dalam protagonis dan antagonis kadangkadang tak mudah, atau paling tidak, orang bisa berbeda pendapat. Tokoh
mencerminkan harapan dan atau norma ideal kita, memang dapat dianggap
sebagai tokoh protagonis (Nurgiyantoro, 1995: 180).
Jadi untuk mengetahui karakter seorang tokoh kita harus membaca cerita atau
harus menonton pertunjukan karya sastra dengan penuh penghayatan dan penuh
perhatian. Terkadang walaupun kita sudah menonton tetapi kita belum bisa
menentukan karakter tokoh pada sebuah cerita. Biasanya kita menemukan
karakter atau watak tokoh melalui komentar-komentar dari tokoh lain. Seorang
tokoh tidak setiap kali muncul dalam sebuah cerita.
2.2.2.2 Latar
Menurut Abrams (via Nurgiyantoro, 1995: 216), latar atau setting yang
disebut juga sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat,
hubungan waktu, dan lingkungan social terjadinya peristiwa-peristiwa yang
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diceritakan. Latar memberikan pijatan cerita secara konkret dan jelas. Latar juga
memberikan kesan realitas kepada pembaca, menciptkan suasana tertentu yang
seolah-oleh sungguh ada dan terjadi.
Setting atau tempat kejadian cerita sering pula disebut latar cerita. Setting
pada naskah drama dapat dilihat pada petunjuk teknis yang terdapat dalam naskah
drama. Penentuan setting ini harus secara cermat sebab drama naskah harus juga
memberikan kemungkinan untuk dipentaskan. Menurut Nurgiyantoro (1995: 227),
unsur latar dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu: tempat, dan latar
waktu.
2.2.2.2.1

Latar Tempat

Setting tempat tidak dapat berdiri sendiri karena berhubungan dengan waktu
dan ruang. Melalui latar tempat ini dapat tergambar suasana, tingkah laku
masyarakat, tata nilai, tradisi, dan hal-hal yang berpengaruh terhadap tokoh.
Unsur tempat mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial
tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas (Nurgiyantoro, 1995: 227).
2.2.2.2.2

Latar Waktu

Setting waktu berhubungan dengan kapan lakon itu mengalami kejadian,
yaitu siang, pagi, sore, atau malam hari. Waktu juga harus disesuaikan dengan
ruang dan tempat. Waktu juga berarti zaman terjadinya lakon tersebut. Latar
waktu mengacu pada saat terjadinya peristiwa secara historis. Latar waktu
berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa yang diceritkan dalam
sebuah karya sastra. Latar waktu, dengan demikian, bersifat fungsional
(Nurgiyantoro, 1995: 230).
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Jadi latar adalah landasan tumpu yang meliputi aspek ruang dan waktu yang
mendukung terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Unsur tempat sangat
mendukung terhadap perwatakan tema, alur serta unsur yang lain. Latar
merupakan landasan tumpu pembangun sebuah cerita. Latar juga memberikan
kesan realitas kepada pembaca, menciptkan suasana tertentu yang seolah-oleh
sungguh ada dan terjadi.
2.2.2.3 Alur
Alur drama berkembang secara bertahap, muali dari konflik yang sederhana,
konflik yang kompleks, sampai pada penyelesaian konflik (Wiyanto, 2002: 25).
Alur disebut juga plot. Jalan cerita, susunan atau struktur naratif. Alur drama
adalah rangkaian peristiwa dalam karya sastra drama yang mempunyai penekanan
pada adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat). Alur juga dapat disebut jalinan
peristiwa dalam karya sastra drama guna mencapai suatu efek.
Menurut Sarumpaet (via Satoto, 2012: 45), alur adalah rangkaian peristiwa
yang dijalinkan berdasarkan hukum sebab akibat, dan merupakan pola, perkaitan
peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita ke arah pertikaian dan
penyelesaiaan. Alur menjadi pertalian antar peristiwa-peristiwa dalam drama.
Bentuk peristiwa yang menyebabkan pembaca atau penonton tegang dan ingin
tahu. Alur juga menjadi jalinan peristiwa di dalam karya sastra.
Menurut Staton (via Nurgiyantoro, 1995: 113), plot atau alur adalah cerita
yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara
sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau penyebabnya terjadinya
peristiwa yang lain. Di sini dikatakan sekali lagi bahwa alur merupakan hubungan
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sebab akibat yang terjadi dalam sebuah peristiwa dalam drama. Jadi sebuah alur
bias terjadi karena ada hubungan sebab akibat dalam sebuah cerita atau drama.
Penampilan peristiwa demi peristiwa menjadi dasar pada urutan dalam alur cerita.
Menurut Hariyanto, alur memiliki delapan bagian yaitu sebagai berikut.
2.2.2.3.1

Eksposisi

Eksposisi atau paparan adalah bagian karya sastra drama berisi keterangan
mengenai tokoh dan latar. Biasanya terletak pada awal karya tersebut.
2.2.2.3.2

Rangsangan

Rangsangan adalah tahapan alur ketika muncul kekuatan, kehendak,
kematian, sikap, pandangan yang saling bertentangan dalam drama. Peristiwa ini
sering ditimbulkan oleh masuknya seorang tokoh baru atau datangnya suatu berita
yang merusak keadaan yang semula laras.
2.2.2.3.3

Konflik atau Tikaian

Konflik atau tikaian adalah tahap ketika suasana emosional memanas karena
adanya pertentangan dua atau lebih kekuatan. Pertentangan atau konflik tersebut
dapat dikelompokkkan menjadi empat : manusia dengan alam, manusia dengan
manusia, manusia dengan dirinya sendiri (konflik batin), dan manusia dengan
penciptanya.
2.2.2.3.4

Rumitan atau komplikasi

Rumitan atau komplikasi adalah tahapan ketika suasana semakin panas
karena konflik semakin mendekati puncaknya. Gambaran nasib sang tokoh
semakin jelas meskipun belum sepenuhnya tertuliskan.
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2.2.2.3.5

Klimaks

Klimaks adalah titik puncak cerita, bagian ini merupakan tahapan ketika
pertentangan yang terjadi mencapai titik optimalnya. Peristiwa dalam tahap ini
merupakan pengubah nasib tokoh.
2.2.2.3.6

Krisis atau Titik Balik

Krisis atau titik balik

adalah bagian alur mengawali leraian. Tahap ini

ditandai oleh perubahan alur cerita menuju kesudahannya.
2.2.2.3.7

Leraian

Leraian adalah bagian struktur alur sesudah tercapai klimaks dan krisis,
merupakan peristiwa yang menunjukkan perkembangan lakuan ke arah selesaian.
Dalam tahap ini kadar pertentangan mereda. Ketegangan emosional menyusut .
suasana panas mulai mendingin menuju kembali ke keadaan semula seperti
sebelum terjadi pertentangan.
2.2.2.3.8

Penyelesaian

Penyelesaian merupakan bagian akhir alur drama. Dalam tahap ini biasanya
rahasia atau kesalahpahaman yang bertalian dengan alur cerita terjelaskan.
Kesimpulan terpecahkannya masalah dihadirkan dalam tahap ini.
Jadi Alur adalah rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan sebab akibat.
Alur juga merupakan pertalian antar peristiwa dalam sebuah drama. Alur terdiri
delapan bagian di setiap bagian memiliki hubungan dan pertalian yang bisa
membangun sebuah cerita. Sebuah cerita harus memiliki hubungan sebab akibat.
Jadi alur merupakan unsur rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab
akibat.
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2.2.2.4 Tema
Menurut Staton dan Kenny (via Nurgiyantoro, 1995: 67), tema adalah makna
yang dikandung oleh sebuah cerita . makna khusus yang yang dapat dinyatakan
sebagai tema. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, maka tema
bersifat menjiwai seluruh bagian

cerita. Tema mempunyai generalisasi yang

umum, lebih luas, dan abstrak. Tema dapat menyimpulkan keseluruhan cerita.
Tema juga merupakan makna yang tersembunyi di balik cerita.
Jadi tema tidaklah lain adalah suatu gagasan sentral yang menjadi dasar tolak
penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari karangan tersebut, atau
inti yang terkandung dalam cerita. Yang menjadi unsur gagasan tema adalah topik
pembicaraan yang akan dicapai oleh pengarang dengan topiknya.
2.2.2.5 Bahasa
Unsur drama yang lain yang sangat penting adalah bahasa. Kiranya tidak
perlu dikemukakan lagi bahwa tanpa bahasa tidak mungkin diciptakan karya
sastra drama. Dalam hubungannya dengan alur, bahasa memiliki beberapa peran.
Di samping perbuatan tokoh cerita, bahasa menggerakkan alur cerita. Jadi di
dalam bentuk ucapan tokoh juga dapat dilihat adanya kata-kata ironi yang dapat
menarik simpati penonton. Bahasa juga menjelaskan latar dan suasana cerita.
Melalui bahasa yang diucapkan oleh para tokoh cerita, kita dapat mengetahui
tentang tempat, waktu, zaman dan keadaan terjadinya cerita.
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Secara khusus penggunaan bahasa dalam karya sastra meliputi beberapa hal.
2.2.2.5.1

Pilihan Kata

Pilihan kata di dalam penggunaan bahasa yaitu dengan menggunakan katakatayang lugas dan konkret. Serta mudah dipahami arti katanya.
2.2.2.5.2

Pola Kalimat dan Bentuk Sintaksis

Bahasa di sini tidak hanya terdiri dari kalimat pokok saja, tetapi terdiri dari
beberapa kalimat pokok yang dihubungkan dengan kata penghubung dan kalimat
bawahan. Pembalikan kalimat dan penghilangan kata juga termasuk di dalam pola
kalimat maupun bentuk sintaksisnya (Kartikajati, 2009 : 24-26).
Jadi bahasa sangatlah berperan penting dalam setiap hal, termasuk dalam
drama “ Tangis”. Bahsa terdapat kata maupun kalimat yang nantinya digunakan
oleh para tokoh untuk berkomunikasi. Setiap dialog berupa bahasa-bahasa yang
mempunyai makna. Bahasa sebagai alat komunikasi diguankan juga sebagai
bahan pembelajaran.
2.2.2.6 Amanat
Amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh
pengarang. Amanat dapat terlihat di dalam tingkah laku tokoh. Melalui cerita,
sikap, dan tingkah laku tokoh diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dari
pesan-pesan moral yang disampaikan. Karya fiksi menawarkan pesan moral yang
berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan. Sifat-sifat luhur kemanusia
pada hakikatnya bersifat universal. Artinya sifat-sifat itu dimiliki dan diyakini
kebenarannya oleh manusia sejagad. Amanat adalah pesan moral yang ingin
disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama. Pesan ini
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tidak disampaikan secara langsung, tetapi lewat naskah drama yang ditulisnya
atau lakon drama itu sendiri. Penonton atau pembaca harus menyimpulkan sendiri
pesan moral apa yang diperoleh dari membaca naskah atau menonton drama.
Amanat merupakan pesan yang akan di sampaikan pengarang kepada penonton
atau pembaca drama (Wiyanto, 2002:24).
Pesan ini sifatnya tersirat. Sehingga penonton atau pembaca drama
menyimpulkan sendiri amanat yang disampaikan dari drama. Melalui amanat ini
bisa tahu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pembaca
diharapkan bisa menyimpulkan sendiri amanat yang terkandung dalam drama atau
cerita. Amanat atau pesan disampaikan secara tersirat oleh pengarang karena
pengarang mengharapkan agar para pembacanya bisa menemukan makna tersirat
yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi amanat adalah pesan moral yang ingin
disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan inin tidak disampaikan secara
langsung. Penonton bisa menyimpulkan sendiri pesan moral apa yang ingin
disampaikan oleh pengarang. Hubungan yang terjadi di antara pengarang dengan
pembaca adalah hubungan yang tidak langsung dan tersirat.
2.2.3 Hubungan Antarunsur Intinsik
Pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin
fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama
menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak sekadar mendata
unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya peristiwa, alur, tokoh, latar, atau yang
lain. Namun yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan antar
unsur itu. Hal ini perlu dilakukan meningat bahwa karya sastra merupakan sebuah
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struktur yang kompleks dan unik, disamping setiap karya mempunyai ciri
kekompleksan dan keunikannya sendir dan hal inilah yang membedakan antara
karya sastra yang satu dengan karya yang lain (Kartikajati, 2009: 28). Di bawah
ini akan dijelaskan mengenai hubungan-hubungan antarunsur intrinsik satu
dengan yang lainnya, antara lain :
(Kartikajati, 2009: 27).
2.2.3.1 Hubungan Tokoh dengan Unsur Cerita yang Lain
Untuk

membuat

tokoh-tokoh

yang

menyakinkan,

pengarang

harus

melengkapi diri dengan pengetahuannya luar dsn dalam tentang sifat tabiat
manusia, serta tentang kebiasaan bertindak dan berujar di dalam lingkungan
masyakarat yang hendak digunakannya sebagai latar. Tokoh dan latar memang
merupakan dua unsur cerita rekaan yang erat hubungannya dan tunjangmenunjang (Kartikajati, 2009: 28).
2.2.3.2 Hubungan Latar dengan Unsur Cerita yang Lain
Meskipun di dalam suatu cerita rekaan boleh jadi latar, merupakan usnur
dominan, latar itu tidak pernah berdiri sendiri. Unsur merupakan bagian dari suatu
keutuhan artistik yang harus dipahami dalam hubungannya dengan unsur-unsur
yang lain. Latar dapat menentukan tipe tokoh cerita, sebaliknya juga tipe tokoh
tertentu menghendaki latar yang tertentu pula. Latar juga mengungkapkan watak
tokoh. Dengan demikian latar sebagai unsur cerita yang dinamis yang dapat
membantu pengembangan unsur-unsur lainnya. Hubungannya dengan unsur-unsur
itu boleh jadi selaras, boleh jadi pula berkontras (Kartikajati, 2009: 29).
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2.2.3.3 Hubungan Alur dengan Unsur Cerita yang Lain
Alur dibicarakan terpisah dari penokohan dan sebagainya, pemisahan itu
sesungguhnya bersifat artifisial. Di dalam sebuah cerita unsur-unsur itu tidak
terlepas-lepas. Di dalam perkembangan cerita selalu ada interaksi antar unsurunsur cerita. Tentang tokoh dan alur, misalnya sulitlah mengatakan dengan pasti
mana yang lebih dahulu ada: tokoh atau alur. Ketika membicarakan sarana
pengikat peristiwa telah disinggung-singgung hubungan alur dengan tokoh dan
alur dengan tema (Kartikajati, 2009: 29).
2.2.3.4 Hubungan Tema dengan Unsur Cerita yang Lain
Unsur tema dalam karya sastra drama yang terdiri dari masalah, pendapat,
dan pesan pengarang itu secara langsung disimak oleh pembaca atau penonton
yang baik. Unsur tema itu disimak sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan lagi dan menjadi kekayaan rohani pembaca. Di samping merupakan
nilai yang diterima oleh pembaca, tema pengarang itu memiliki pula beberapa
fungsi terhadap unsur-unsur drama yang lainnya. Tema merupakan tujuan akhir
yang harus diungkapkan oleh alur, karakter, maupun bahasa (Kartikajati, 2009:
30).
2.2.3.5 Hubungan Bahasa dengan Unsur Cerita yang Lain
Bahasa berperan besar dalam mengungkapkan buah pikiran pengarang.
Kadang-kadang tokoh cerita menyinggung secara langsung atau tidak langsung
masalah, gagasan, dan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Pembaca akan
menyimpulkan buah pikiran itu terutama melalui bahasa tokoh cerita (Kartikajati,
2009: 30).
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2.2.3.6 Hubungan Amanat dengan Unsur yang Lain
Pembicaraan amanat tidak terlepas dari unsur yang lain yaitu tema. Tak ada
cerita tanpa tema dan tak ada cerita tanpa unsur yang lainnya. Peneliti menemukan
semuanya di dalam cerita yang tentunya tidak terlepas dari makna kehidupan.
Permasalahan yang terkandung di dalamnya ada yang diselesaikan secara positif
dan ada pula yang diselesaikan secara negatif (Kartikajati, 2009: 31). Hubungan
antarunsur menurut peneliti bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antar
berbagai unsur pembentuk lainnya. Unsur intrinsik sangat berkaitan dengan unsur
pembentuk lainnya, hal ini dikarekakan unsur intrinsik adalah pelaku dalam cerita
yang menentukan jalannya cerita.
2.2.4 Pembelajaran Drama di Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tujuan pembelajaran drama di SMA adalah siswa dapat mementaskan suatu
drama dalam bentuk pertunjukkan (Moody, 1989:90). Untu mengetahui
bagaimana mementaskan drama, siswa harus memahami isi cerita drama yang
akan dipentaskan. Siswa membutuhkan proses yang cukup lama untuk bisa
mementaskan suatu drama dengan baik. Tujuan pembelajaran drama tercapai
maka akan membantu tujuan pembelajaran sastra secara umum. Tujuan
pembelajaran drama adalah siswa mampu mementaskan suatu drama ( Moody,
1988:90).
2.2.4.1 Strategi
Dengan memperhatikan uraian-uraian unsur intrinsik di atas, sistem
pengajaran sastra khususnya drama, yang digunakan adalah mengajak para siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

untuk membaca bahan berupa teks drama. Guru wajib menyediakan bahan dan
diperbolehkan memberikan beberapa versi drama dari suatu drama. Siswa harus
mampu dituntut menemukan dan memahami kembali keseluruhan dari cerita
drama yang telah dipelajarinya, baik melalui penuturan maupun tulisan. Sebagai
bahan evaluasi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dari
drama, baik yang buruk maupun yang baik beserta alasannya. Siswa diwajibkan
mengambil manfaat positif dari seluruh cerita dan mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Guru juga harus mampu mengolah kelas sehingga siswa
dapat menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang sudah mereka
kerjakan.
2.2.4.2 Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dimulai diterapkan pada
pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang
telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis
pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006.
Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya
peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 adalah sebuah
kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft
skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan
adanya kurikulum 2013, diharapakan peserta didik dapat memiliki kompetensi
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang meningkat dan berkembang sesuai
dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya sehingga akan dapat
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berpengaruh

dan

menentukan

kesuksesan

dalam

kehidupan

selanjutnya

(Majid,2014: 16). Jadi kurikulum adalah seperangkat pembelajaran atau sistem
rencana yang mengatur mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani
dalam

aktivitas

belajara

mengajar.

Kurikulum

adalah

sebuah

rencana

pembelajaran. Kurikulum merupakan rancangan yang dilaksanakan secara
individu maupun berkelompok baik di sekolah maupun luar sekolah.
2.2.4.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2.2.4.3.1

Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai
satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan
dalam silabus. Oleh karena itu, apa yang tertuang dalam RPP memuat hal-hal
yang langsung berkaitan dengan aktifitas pembelajaran yang berupaya pencapaian
suatu Kompetensi Dasar. Di dalam RPP secara rinci harus memuat Tujuan
Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian
2.2.4.3.2

Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dapat dijelaskan sebagai berikut.
2.2.4.3.2.1 Memerhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memerhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal,
tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial,
emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya,
norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik (Majid, 2014: 261).
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2.2.4.3.2.2 Mendorong partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk
mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan
semangat belajar (Majid, 2014: 261).
2.2.4.3.2.3 Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca,
pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan
(Majid, 2014: 261)
2.2.4.3.2.4 Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan,
pengayaan, dan remedy (Majid, 2014: 261).
2.2.4.3.2.5 Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memerhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD,
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi,
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP
disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya (Majid, 2014: 261).
2.2.4.3.2.6 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan
kondisi (Majid, 2014: 262).
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2.2.4.3.3

Langkah-langkah Penyusunan RPP

Berbagai langkah-langkah penyusunan RPP dapat dijelaskan sebagai berikut.
2.2.4.3.3.1 Mencantumkan Identitas
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: XI/II

Standar Kompetensi :
Kompetensi Dasar

:

Indikator

:

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

(Majid, 2014:262).
2.2.4.3.3.2 Mencantumkan Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang bersifat operasional
yang ditargetkan/dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan
mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator, dalam bentuk pernyataan
yang operasional. Tujuan pembelajaran terdiri atas satu tujuan pembelajaran atau
beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini diharapkan
siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ke dalam sebuah teks drama.
Tujuan pembelajaran hanya satu, hal ini dikarenakan kompetensi yang harus
dicapai siswa juga hanya satu, yaitu mengidentifikasikan unsur intrinsik (Majid,
2014:262).
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2.2.4.3.3.3 Mencantumkan Materi Pelajaran
Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok
yang terdapat

dalam

silabus.

Materi pembelajaran dalam RPP

harus

dikembangkan secara terinci bahkan jika perlu dapat mengembangkannya menjadi
buku siswa. Materi pembelajaran dalam RPP ini, yaitu berupa teori-teori tentang
drama. Di mulai dari pengertian drama, macam-macam drama, manfaat
mempelajari drama, penjelasan-penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik drama,
dan tidak lupa mencantum teks drama (Majid, 2014:263)
2.2.4.3.3.4 Mencantumkan Model/Metode Pembelajaran
Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan
sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik
pendekatan dan atau strategi yang dipilih (Majid, 2014:263)
2.2.4.3.3.5 Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Untuk mencapai satu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah
setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah memuat pendahuluan/kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi
waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian
kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan sintaks
yang sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan/kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap
pertemuaan. Dalam RPP ini memuat tiga langkah kegiatan pembelajaran, yaitu
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup (Majid, 2014:263).
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2.2.4.3.3.6 Mencantumkan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar
Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat dalam silabus.
Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat,
dan bahan. Sumber belajar ditulis secara lebih operasional (Majid, 2014: 263)
2.2.4.3.3.7 Mencantumkan Penilaian
Penilaian dijabarkan atas jenis/teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen
yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran.
Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matriks horizontal maupun
vertikal (Majid, 2014: 263).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (field research). Penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari
penelitian terdahulu (Kartikajati, 2009). Penelitian ini menggunkan literatur
berupa buku-buku yang membahas mengenai sastra dalam bentuk prosa, puisi,
maupun drama. Penelitian kepustakaan menggunakan data-data atau bahan-bahan
yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik
berupa buku-buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain
sebagainya (Hadi, 1990).

3.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah drama Tangis Karya P. Hariyanto. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural. Pendekatan
struktural bertujuan untuk membangun karya sastra

seperti tema, alur, latar,

tokoh, dan hubungan antarunsur intrinsik sebuah karya sastra (Semi, 1990: 67).
Peneliti menganalisis unsur-unsur intrinsik (tokoh, latar, alur, tema,bahasa, dan
amanat) drama “Tangis” karya P. Hariyanto. Dalam analisisnya diuraikan
tokohnya, bagaimana latarnya, alurnya, temanya, dan bahasa yang digunakan
(Kartikajati, 2009: 53).
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3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode formal. Metode
formal adalah analisis dengan pertimbangan aspek-aspek formal, aspek-aspek
bentuk, yaitu unsur-unsur karya sastra. Tujuan metode formal adalah studi ilmiah
mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks yang dianggap artistik
(Ratna, 2004: 49-50). Penelitian ini menggunakan metode formal karena peneliti
akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra khususnya
drama.

3.4 Sumber Data
Objek kajian penelitian ini berupa buku yang berjudul “Kumpulan Drama
Remaja” dan pengarangnya bernama P. Hariyanto yang saat ini bekerja sebagai
dosen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Halaman buku ini berjumlah
140 halaman. Judul drama yang diambil dari buku ini berjudul “Tangis” karya P.
Hariyanto. Jumlah halaman drama

ada tiga (3) halaman dengan penerbit

Gramedia diterbitkan pertama kali pada tahun 1988.
Judul buku

: Kumpulan Drama Remaja

Judul Drama

: “Tangis”

Pengarang drama

: P. Hariyanto

Penerbit

: Gramedia

Tahun Terbit

: 1988

Editor Buku

: Rumadi

Jumlah drama dalam buku

: 55
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Jumlah halaman drama

: tiga halaman

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik baca dan teknik
mencatat. Teknik baca digunakan untuk menyerap dan menginterpretasikan data
tertulis dengan cara membaca drama “Tangis” karya P. Hariyanto. Teknik catat
digunakan untuk menambahkan data tertulis yang digunakan sebagai bahan
analisis ke dalam data penelitian (Sudikan, 2007:104). Melalu teknik baca dan
teknik catat ini peneliti akan menemukan dan menguraikan unsur-unsur intrinsik
yang terdapat di dalam drama “Tangis” karya P. Hariyanto (Kartikajati, 2009: 54).

3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi
sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument penelitian alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih
mudah, hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah (Arikunto, 2006:1630). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa
teori-teori yang diambil dari buku-buku yang membahasa mengenai sastra, baik
dalam bentuk prosa,puisi, maupun drama.
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3.7 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kajian isi. Menurut
Moleong (1989: 220), teknik analisis kajian isi adalah teknik yang digunakan
untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan, karakteristik pesan,
dilakukan secara objektif dan sistematis. Penelitian ini menghasilkan uraian
unsur-unsur intrinsik.
Analisis data untuk mengolah hasil penelitian ini dibagi menjadi dalam
beberapa langkah-langkah:
1. Penulis membaca terlebih dahulu drama “Tangis”karya P. Hariyanto.
2. Mengidentifikasi tokoh, alur, latar, tema, bahasa, sudut pandang, dan amanat.
3. Menguraikan mengenai tokoh, latar, alaur, tema, bahasa, sudut pandang, dan
amanat.
4. Mengidentifikasi keterkaitan antarunsur intrinsik drama “Tangis” karya P.
Hariyanto.
5. Menguraikan keterkaitan antarusnur intrinsik drama “Tangis” karya P. Hariyanto.
6. Menjelaskan penerapan unsur-unsur intrinsik drama dan hubungan antarunsur
intrinsiknya itu di dalam pembelajaran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yaitu unsur-unsur intrinsik drama
“Tangis” karya P. Hariyanto serta Rancangan Pembelajaran dalam bentuk Silabus
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA sesuai dengan Kurikulum 2013.
4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan berbagai unsur intrinsik
yang ditemukan dalam drama “Tangis” karya P. Hariyanto, diantaranya tokoh,
latar, alur, tema, bahasa, amanat, dan hubungan antarunsur. Dilihat dari analisis
tokoh dalam drama “Tangis”, maka dapat disimpulkan adanya berbagai macam
tokoh. Tokoh ini antara lain: tokoh utama yang diperankan oleh Fani dan Gina,
Tokoh antagonis yaitu Jati, serta Tokoh sentral yang diperankan oleh Hana dan
Inu.
Latar dapat memberikan gambaran jelas mengenai tempat yang digunakan
pada setiap peristiwa. Demikian halnya terdapat latar dalam drama “Tangis”,
antara lain; latar tempat dan latar waktu. Analisis latar itu dapat diperoleh
keterangan tempat terjadinya drama itu. Hal ini juga mempermudah siswa untuk
menganalisis unsur intrinsiknya. Peristiwa dalam cerita tidak mungkin terjadi.
Oleh karena itu, latar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran di SMA. Siswa
dapat berpikir dengan mudah mengenai analisisnya, bahwa setiap peristiwa pasti
terdapat tempat yang menjadi pijakan para tokoh. Demikian halnya siswa dalam
menjalani hidupnya sangat terikat oleh tempat dan waktu. Latar tempat
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menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah
karya sastra. Dalam drama “Tangis” ini latar tempatnya terjadi disebuah taman
atau halaman sekolah. Latar waktu dalam drama “Tangis” ini terjadi sore atau
siang hari yaitu jam setelah jam pelajaran (ekstrakurikuler).
Alur merupakan urutan-urutan peristiwa dalam setiap cerita. Hal ini
dimaksudkan agar cerita dapat berjalan dengan baik dan utuh, sehingga makna
dapat dicapai. Pembagian alur dalam drama ini antara lain; eksposisi, rangsangan,
tikaian, rumitan, klimaks, krisis, Leraian, dan penyelesaian. Dari urutan-urutan
alur itu, maka cerita dapat terangkai secara jelas. Masalah demi masalah dapat
terlihat dalm setiap dialog para tokoh yang mengalami perubahan diri yang
digambarkan melalui setiap peristiwa. Dalam drama “Tangis” terdiri dari satu
babak. Dalam babak tersebut berjudul “Tangis”. Babak satu sampai akhir
menunjukkan urutan peristiwa yang kronologis, selain itu, setiap babak
menunjukkan sebab akibat yang logis sehinngga drama tersebut beralur lurus.
Tema adalah pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra, khususnya
dalam hal ini adalah drama. Tema juga dapat dituliskan melalui ucapan-ucapan
para tokohnya melalui dialog. Dalam analisis tema drama “Tangis” dapat diambil
tema sesuai dengan situasi dan kondisi para tokoh dalam cerita itu. Tema juga
dapat disampaikan lewat pesan para tokoh. Tema yang terdapat dalam drama
“Tangis” adalah permasalahan persahabatan atau kesalahpahaman.
Bahasa sangat berperan penting dalam setiap hal, termasuk dalam drama
“Tangis”. Bahasa terdapat kata maupun kalimat yang nantinya digunakan oleh
para tokoh untuk berkomunikasi. Setiap dialog juga berupa bahasa-bahasa yang
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mempunyai makna. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan juga sebagai
bahan pembelajaran. Secara umum drama “Tangis” karya P. Hariyanto ini
menggunakan bahasa yang sederhana dan sangat mudah dipahami dan dimengerti.
Kata-kata yang dipakai dalam drama “Tangis” ini menggunakan kata-kata yang
sederhana dan konkret. Pola kalimat lebih jelas ditangkap dan dipahami oleh
pembaca walaupun kalimatnya terlalu panjang dan rumit.
Hubungan yang terjadi di antara pengarang dengan pembaca adalah
hubungan yang tak berlangsung dan tersirat. Kadar ketersembunyian dan
kemencolokkan unsur pesan yang ada dipakai untuk mempertimbangkan
keberhasilan sebuah karya sebagai karya seni. Amanat yang ingin disampaikan
oleh pengarang dalam drama “tangis” adalah sebuah persahabatan yang dibangun
dengan kepercayaan dan kepedulian terhadap kesedihan yang dialami oleh
seorang sahabat.
Hubungan antarunsur intrinsik bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antar
berbagai unsur pembentuk lainnya. Unsur tokoh sangat berkaitan dengan usnur
pembentuk lainnya, hal ini dikarenakan tokoh adalah pelaku dalam cerita dan
yang menentukan jalan ceritanya. Latar juga menentukan cerita, karena berkaitan
dengan tempat para tokoh mengalami peristiwa. Alur juga ada kaitannya dengan
tokoh dan latar, karena alur adalah jalan cerita yang mengisahkan kejadian demi
kejadian yang tentunya terikat oleh waktu dan tempat yang tentunya dialami oleh
para tokoh. Tema dan bahasa juga saling berkaitan dengan unsur lain, karena tema
memaparkan topik yang diangkat dalam sebuah cerita. Amanat yang dapat
diambil sangat berhubungan dengan keseluruhan cerita karena semua pesan ada di
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dalam cerita. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa ada enam unsur intrinsik yang
terdapat dalam drama “Tangis” karya P. Hariyanto, unsur itulah yang membangun
sebuah drama menjadi satu kesatuan yang utuh membuat drama mudah dipahami
oleh pembaca maupun pendengarnya. Oleh karena itu, unsur intrinsik dapat
dijadikan sebagai bahan pembelajaran di SMA. Siswa dapat berpikir dengan
mudah mengenai analisisnya, bahwa setiap drama pasti terdapat unsur intrinsik
yang menjadi pijakan para pengarang.
4.1.1 Gambaran Drama “Tangis”
Cerita drama “Tangis” menceritakan dua orang siswa yang sedang latihan
peran akting menangis. Fani dan Gina sebagai penyebab terjadinya kesedihan
antarteman. Mereka berdua yang membuat sahabat-sahabatnya menjadi cemas dan
bingung akibat perbuatan mereka. Fina dan Gina tidak sadar bahwa tingkah laku
yang dibuat mereka menimbulakan keresahan terhadap teman maupun orang lain.
Muncullah Hana sebagai sosok yang penuh perhatian, rasa kasihan dan rasa kasih
sayang terhadap sahabatnya. Hana heran melihat Fani dan Gina menangis tanpa
ada persoalan yang membuat mereka menangis. Tangisan yang dibuat Fani dan
Gina membuat keresahan Hana. Hana hanya berdoa kepada Tuhan duka seperti
apa yang diberikan terhadap kedua temanku ini. Hana hanya berkata seorang
wanita akan mudah mengeluarkan air mata apabila menghadapi suatu masalah.
Permasalahan itu timbul pasti ada penyebabnya hentikan tangisanmu, tetapi
mereka tidak berhenti malah semakin keras akhrinya Hana marah kepada kedua
sahabatnya. Hana kemudian berkata seandainya tangismu tidak berhenti maka
akan mengancam kelangsungan persahabatan dan akan ku anggap sebagai
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penghinaan. Fani dan Gina tertegun mendengar kata-kata Hana, kemudian Fani
dan Gina memberikan selembar kertas kepada Hana dan akhirnya Hana membaca
kertas itu. Hana sadar bahwa Fani dan Gina sedang latihan peran akting menangis.
Kemunculan Inu secara tiba-tiba membuat situasi semakin berubah. Dengan
muncul secara tiba-tiba, Inu heran melihat Fani, Gina dan Hana menangis
kemudian menanyakan tentang kesedihan mereka. Akan tetapi Fani, Gina serta
Hana tidak menghiraukan bahkan bersikap diam. Akhirnya Inu dengan sabar
memberikan kebesaran hati untuk menghadapi semua masalah. Hana membiarkan
Inu berbicara sendiri tanpa ada jawaban dari mereka. Inu bersikap marah terhadap
Hana, tetapi Hana tersenyum saja mendengar kata-kata Inu. Hana seraya
memberikan selembar kertas kepada Inu dan akhirnya Inu membacanya, bengong
sesaat kemudian geleng-geleng kepala dan tertawa sendiri.
Kemunculan jati mengubah situasi. Jati marah terhadap Inu dan menanyakan
tentang persoalan yang dihadapi oleh ketiga temannya. Persoalan yang mereka
hadapi bukanlah persoalan yang biasa. Akhirnyaselembar kertas kepada Jati. Jati
merasa dirinya relah dipermalukan dan ditertawakan dihapan teman-temannya
kemudian Jati salah tingkah. Analisis unsur intinsik bertujuan memperoleh
gambaran mengenai drama “Tangis” secara menyeluruh. Analisis dilakukan
dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur intinsik.
4.1.2 Unsur Intriksi Drama “Tangis” karya P. Hariyanto
Menurut Soedjijono (via Tri Priyatni, 2010: 109), unsur intrinsik adalah
unsur yang berkaitan dengan eksistensi satra sebagai struktur verbal yang otonom.
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Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra.
Unsur intrinsik itu adalah unsur yang utama yang harus ada dalam sebuah drama.
4.1.2.1 Tokoh
Tokoh-tokoh dalam drama “Tangis” adalah Fani, Gina, Inu, Jati, dan Hana.
4.1.2.1.1

Fani dan Gina

Fani dan Gina dalam drama “Tangis” adalah tokoh utama. Fani dan Gina
merupakan tokoh protagonis. Fani dan Gina memegang peran sentral dalam
drama “Tangis”. Frekuensi kemunculan Fani dan Gina yang cukup banyak,
intensitas keterlibatan Fani dan Gina dalam membangun cerita juga cukup
tinggi. Fani dan Gina adalah tokoh yang sedang mendapat masalah. Masalah
yang dialami Fani dan Gina mulai dapat diketahui ketika dating tokoh lain,
yaitu Hana. Hal tersebut dapat kita lihat dari kutipan berikut.
01. Fani dan Gina sedang menangis, dengan suara yang enak didengar,
dengan komposisi yang sedap dipandang.
02. Hana : (Muncul tertegun, mendekati kedua temannya) Ada apa ini? Fani,
Gina, mengapa menangis? Mengapa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat
membantu. Ayolah, Fani, apa yang terjadi? Ayolah, Gina, hentikan
sebentar tangismu
03. Fani dan Gina tidak menggubris Hana. Mereka terus menangis secara
memilukan.
04. Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang Kaubebankan kepada kedua
temanku ini? Dan apa yang harus kulakukan bila aku tidak tahu sama
sekali persoalannya semacam ini? Fani, Gina, sudahlah! Kita memang
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wanita sejati, tanpa ada seorang pun yang berani meragukan, dan oleh
karena itu pula maka kita juga berhak istimewa untuk menangis. Namun
apa pun persoalannya, tidaklah wajar membiarkan seorang sahabat
kebingungan semacam ini, sementara kalian berdua menikmati indahnya
tangisan dengan enaknya. Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau tidak, ini
akan kuanggap sebagai penghinaan yang tak termaafkan, dan sekaligus
akan mengancam kelangsungan persahabatan kita!
05. Fani dan Gina tertegun sejenak

mendengar kata-kata Hana. Mereka

menghentikan tangis, saling bertatapan, lalu Gina memberikan selembar
kertas kepada Hana. Keduanya meneruskan tangisannya.
06. Hana membaca tulisan pada kertas itu. Ia termangu beberapa saat, gelenggeleng kepada, kemudian ikut menangis pula. (halaman 17)
4.1.2.1.2

Jati

Tokoh Jati adalah tokoh antagonis. Jati disebut tokoh antagonis karena Jati
merupakan penentang dari tokoh antagonis. Sifat Jati berlawanan dengan sifat
Fani dan Gina. Jati digambarkan sebagai tokoh yang suka marah tanpa melihat
penyebabnya, pemalu, dan salah tingkah. Hal tersebut dapat kita lihat dari
kutipan berikut.
07. Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! Kauapakan mereka?
08. Inu
: Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa!
09. Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
10. Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa)
11. Jati : Kamu mampu tertawa sementara ketiga sahabatmu menangis
duka. Di mana perasaaanmu, Inu?
12. Inu
: Jati, apakah setiap tangis itu duka?
13. Jati : Tetapi mereka jelas Nampak menderita!
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14. Inu
: (Tertawa) Tampak menderita tidak sama dengan nyata menderita!
15. Jati : Gila! Tidak kusangka! Aku kini tahu mutu pribadimu yang
sesungguhnya, Inu!
16. Inu
: Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (Memberikan selembar
kertas)
17. Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika
membacanya) “Maaf, kami sedang latihan acting menangis, jangan
ganggu, ya!? Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai! Hentikan latihan gila-gilaan
ini! (halaman 18)
4.1.2.1.3 Hana dan Inu
Hana dan Inu adalah tokoh sentral dalam drama “Tangis”. Hana dan Inu
mendukung permalasahan yang terjadi dalam cerita. Hana dan Inu bertugas
memperkuat gambaran tokoh utama dan memperjelas masalah-masalah yang
sedang dibicarakan. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.
01. Hana : (Muncul tertegun, mendekati kedua temannya) Ada apa ini? Fani,
Gina, mengapa menangis? Mengapa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat
membantu. Ayolah, Fani, apa yang terjadi? Ayolah, Gina, hentikan
sebentar tangismu!
02. Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang Kaubebankan kepada kedua
temanku ini? Dan apa yang harus kulakukan bila aku tidak tahu sama
sekali persoalannya semacam ini? Fani, Gina, sudahlah! Kita memang
wanita sejati, tanpa ada seorang pun yang berani meragukan, dan oleh
karena itu pula maka kita juga berhak istimewa untuk menangis. Namun
apa pun persoalannya, tidaklah wajar membiarkan seorang sahabat
kebingungan semacam ini, sementara kalian berdua menikmati indahnya
tangisan dengan enaknya. Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau tidak, ini
akan kuanggap sebagai penghinaan yang tak termaafkan, dan sekaligus
akan mengancam kelangsungan persahabatan kita!
03. Hana membaca tulisan pada kertas itu. Ia termangu beberapa saat, gelenggeleng kepada, kemudian ikut menangis pula.
04. Inu
: (Muncul tergopoh-gopoh) Ada apa? Ada apa ini? Mereka
mengganggu lagi? Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang
akan menghadapinya! (Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian.
Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulai menangis),
miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
dapat mereka hina secra semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali
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mereka melakukannya? Huh, Cacing pun mengeliat jika diinjak, apa lagi
kita, manusia! Mungkin kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan
kita. Tetapi jangan puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benarbenar bahwa kita buaknlah barang mainan. (Menangis) Baiklah, akan
kucari mereka dengan batu-batu di tanganku! (Beranjak pergi)
05. Hana : (Menahan Inu seraya memberikan selembar kertas)
06. Inu
: (Menerima kertas itu, membacanya, bengong sesaat, kemudian
geleng-geleng kepala dan tertawa-tawa sendiri.
Diamat-amatinya teman-temannya satu per satu sambil tersenyum)
(halaman 17-18)
4.1.2.1.4 Tokoh Sentral
Tokoh sentral yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral
merupakan penyebab terjadinya konflik. Tokoh sentral meliputi tokoh protagonis
dan antagonis.
4.1.2.1.5

Tokoh Utama : Fani dan Gina

Fani dan Gina adalah wanita pelajar. Tokoh ini sebagai tokoh sentral atau
tokoh utama dalam drama “Tangis”. Fani dan Gina dikatakan sebagai tokoh
sentral karena Fani dan Gina mendominasi dalam setiap cerita. Fani dan Gina
memiliki sifat kepribadian yang lemah-lembut tetapi tidak peduli terhadap orang
lain. Hal ini ditunjukan dalam kutipan berikut ini.
1. Fani dan Gina sedang menangis, dengan suara yang enak didengar,
dengan komposisi yang sedap dipandang (halaman 17)
2. Fani dan Gina tidak menggubris Hana.
Mereka terus menangis secara memilukan (halaman 17)
Selain memiliki sifat kepribadian seperti di atas, Fani dan Gina juga
mempunyai kelebihan berakting di hadap orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan
dalm kutipan sebagai berikut.
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4.1.2.1.6

Tokoh Antagonis : Jati

Tokoh jati digambarkan sebagai seorang yang pemarah. Hal ini ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
Jati : (Muncul, heran melihatn situasi, kemudian marah kepada Inu) Inu!
Kau apakan mereka? (halaman 18)
Jati : Kamu mampu tertawa sementara ketiga sahabatmu menangis duka.
Di mana perasaanmu, Inu? (halamn 18)
Jati : Tetapi mereka jelas nampak menderita!(halaman 19)
Jati :Gila! Tidak kusangka! Aku kini tahu mutu pribadimu yang
sesungguhna, Inu!(halaman 19)
Selain memiliki sifat pemarah, Jati juga memiliki sifat pemalu. Hal ini
ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya)
“Maaf, kami sedang latihan akting menangis, jangan ganggu ya!? Trim’s!”
Gila!Sudah! Selesai! Hentikan latihan gila-gilaan ini!
(halaman 19)
Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah.
(halaman 19)
4.1.2.2 Latar
Menurut Abrams (via Nurgiyantoro, 1995: 216), latar atau setting yang
disebut juga sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat,
hubungan waktu, dan lingkungan social terjadinya peristiwa-peristiwa yang
diceritakan. Latar memberikan pijatan cerita secara konkret dan jelas. Latar juga
memberikan kesan realitas kepada pembaca, menciptkan suasana tertentu yang
seolah-oleh sungguh ada dan terjadi.
Setting atau tempat kejadian cerita sering pula disebut latar cerita. Setting
pada naskah drama dapat dilihat pada petunjuk teknis yang terdapat dalam naskah
drama. Penentuan setting ini harus secara cermat sebab drama naskah harus juga
memberikan kemungkinan untuk dipentaskan. Menurut Nurgiyantoro (1995: 227),
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unsur latar dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu: tempat, waktu dan
sosial.

4.1.2.2.1 Latar Tempat
Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan
dalam sebuah karya sastra. Dalam drama “Tangis” ini latar tempatnya terjadi di
taman atau halaman sekolah. Hal ini ditunjukkan dalam kutipsn berikut.
Pentas : Menggambarkan sebuah taman atau halaman. (halaman 17)
4.1.2.2.2

Latar Waktu

Latar waktu dalam drama “Tangis” ini terjadi sore atau siang hari yaitu jam
setelah jam pelajaran (ekstrakurikuler). Dalam setiap latihan drama mereka
mempergunakan waktu yang sangat panjang. Waktu yang digunakan harus
dimanfaatkan secara efektif dan efesien agar dapat menghasilkan peran atau
akting yang memuaskan. Mengingat waktu yang terbatas dan semaksimal
mungkin. Dalam latihan drama, latar waktu memiliki dominan yang sangat
penting untuk menghasilkan akting yang diinginkan. Mengetahui bakat siswa
yang terpendam.
4.1.2.3 Alur
Drama “Tangis” terdiri satu babak. babak tersebut berjudul “Tangis”. Babak
awal sampai akhir menunjukkan urutan peristiwa yang kronologis. Selain itu,
setiap babak menunjukkan sebab akibat yang logis sehinngga drama tersebut
beralur lurus.
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4.1.2.3.1 Eksposisi
Cerita ini diawali dengan eksposisi berupa paparan karya sastra drama berisi
keterangan mengenai tokoh dan latar. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Para Pelaku:
1.
2.
3.
4.
5.

Fani
Inu
Gina
Jati
Hana
(halaman 17)
Pentas : Menggambarkan sebuah taman atau halaman. (halaman 17)
4.1.2.3.2 Rangsangan
Bagian kedua cerita ini diawali dengan rangsangan berupa Jeritan Fani dan
Gina yang sedang latihan menangis dengan suara yang keras tanpa peduli teman
yang lain. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Fani dan Gina sedan menangis, dengan suara yang enak didengar, dengan
komposisi yang sedap dipandang. (halaman 17)
Fani dan Gina tidak menggubris Hana. Mereka terus menangis secara
memilukan. (halaman 17)
4.1.2.3.3

Tikaian

Tikaian antara Inu dan Hana karena Inu dan Hana telah mengganggu Fani
dan Gina, kemudian Inu mencari batu untuk melawan Hana. Pengarang
menggunakan metode kontekstual hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Inu : Sudahlah, aku yang akan menghadapinya! (Mencari batu untuk
senjata) Tenanglah kalian. (halaman 18)
Inu akhirnya menunjukkan sikap marah terhadap kedua temannya tersebut
yang sedang seenaknya dihina, dilecehkan dan diinjak-injak. Pengarang
menggunakan metode dramatik hal ini ditunjukkan delam kutipan berikut.
Inu : “ Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulia
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menangis), miskin,
bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
dapat mereka hina secara semena-mena. (halaman 18)
Inu menunjukkan sikap pemberani, tegas, keras kepala, dan pemberontak,
yakni karena tidak rela temannya dipermalukan seperti barang mainan yang
dipermainkan seenaknya saja. Pengarang menggunakan metode dramatik hal ini
ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Inu : (Sambil menangis) Berapa kali mereka melakukannya? Huh, Cacing
pun mengeliat jika diinjak, apa lagi kita, manusia! Mungkin kini
mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi jangan
puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benar-benar bahawa
kita bukanlah barang mainan. (halaman 18)
4.1.2.3.4

Rumitan

Rumitan dalam teks drama ini terjadi pertengkaran antara Jati dan Inu. Inu
membiarkan orang lain yang menderita dan Inu menikmati keindahan tangisan
Fani dan Gina. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa)
Jati : Kamu mampu tertawa sementara ketiga sahabatmu menangis duka.
Di mana perasaanmu, Inu? (halaman 18)
Inu tidak rela bahwa ia dianggap sebagai penyebab tangisan antara ketiga
temannya itu. Tangisan yang dibuat Fani, Gina, dan Hana adalah tangisan yang
dibuat-buat bukan tangisan yang sebenarnya. Jati tidak mengerti yang telah
dilakukan oleh ketiga sahabatnya tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan
berikut.
Inu : Jati, apakah setiap tangis itu duka?
Jati : Tetapi mereka jelas nampak menderita!
Inu : (Tertawa) Tampak menderita tidak sama dengan nyata menderita!
(halaman 19)
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4.1.2.3.5

Klimaks

Klimaks drama ini ditandai Jati menerima selembar kertas dari Inu tetapi Jati
segan menerima dengan sikap Jati yang malu, salah tingkah, dan menyesal
dihadapan ketiga temannya. Jati merasa telah dipermainkan dan dipermalukan,
akhirnya Jati sadar bahwa mereka sedang akting menangis. Jati ditertawakan oleh
semua temannya. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya)
“Maaf, kami sedang latihan akting menangis, jangan ganggu, ya!?
Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai! Hentikan latihan gila-gilaan ini!
(halaman 19)
Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah.
4.1.2.3.6

Krisis

Menurut Hariyanto (via Febrina, 2009: 11-12), krisis adalah bagian alur yang
mengawali leraian. Krisis drama “Tangis” terjadi ketika muncul tokoh Jati yang
disebut sebagai “sahabat”. Jati terus menyalahkan Inu tanpa mau mendengarkan
penjelasan Inu. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudai marah kepada Inu) Inu!
Kau apakan mereka? (halaman 18)
Inu : Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa!
Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa)
4.1.2.3.7

Leraian

Leraian dalam teks drama ini ditandai sikap Inu yang meninginkan Jati
bersikap tenang untuk menghadapi keadaan yang dialami sahabatnya. Hal ini
ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Inu : Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa! (halaman 18)
Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa) (halaman 18)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

4.1.2.3.8

Penyelesaian

Menurut Hariyanto (via Febrina, 2009: 11-12), penyelesaian merupakan
bagian akhir dari alur drama. Dalam hal ini biasanya rahasia atau kesalahpahaman
yang bertalian dengan alur cerita terjelaskan ketentuan final dan segala
pertentangan

yang

terjadi

terungkapkan.

Semua

masalah

terpecahkan.

Penyelesaian dalam drama “Tangis” ditandai dengan Jati melihat mereka sangat
menderita. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Jati : Tetapi mereka jelas nampak menderita! (halaman 19)
Inu : (Tertawa) Tampak menderita tidak sama dengan nyata menderita!
(halaman 19)
Jati : Gila! Tidak kusangka! Aku kini tahu mutu pribadimu yang
sesungguhnya, Inu! (halaman 19)
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (Memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya)
“Maaf, kami sedang latihan akting menangis, jangan ganggu, ya!
Trim’s!” Gila! Sudah! Hentikan latihan gila-gilaan ini! (halaman 19)
Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah. (halaman
19)
4.1.2.4 Tema
Menurut Staton dan Kenny (via Nurgiyantoro, 1995: 67), tema adalah makna
yang dikandung oleh sebuah cerita . makna khusus yang yang dapat dinyatakan
sebagai tema. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, maka tema
bersifat menjiwai seluruh bagian

cerita. Tema mempunyai generalisasi yang

umum, lebih luas, dan abstrak. Tema dapat menyimpulkan keseluruhan cerita.
Tema juga merupakan makna yang tersembunyi di balik cerita.
Tema drama “Tangis” tersirat dalam lakuan tokoh-tokoh yang didukung oleh
pelukisan tokoh dan alur. Oleh karena itu, pengkajian tema drama “ Tangis” akan
dilakukan dengan analisis tokoh, analisis alur, dan analisis latar.
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Sebagai langkah awal, lakuan tokoh akan didasarkan pada tokoh Fani dan
Gina. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebagai tokoh utama dan tokoh
protagonis, tokoh Fani dan Gina mempunyai peranan yang penting dalam cerita.
Dalam drama “ Tangis” karya P. Hariyanto tema yang ingin disampaikan tentang
latihan akting menangis. Fani dan Gina menangis tanpa penyebab yang
mengakibatkan keadaan semakin sedih. Kesedihan yang dialami Fani dan Gina
serta teman yang lain mengakibatkan kesalahpahaman. Hal ini ditunjukkan dalam
kutipan berikut.
Hana : (Muncul tertegun, mendekati kedua temannya) Ada apa ini?
Fani, Gina, mengapa menangis? Katakanlah siapa tahu aku dapat
membantu. Ayolah, Fani apa yang terjadi? Ayolah Gina, hentikan
sebentar tangismu! (halaman 17)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! kenapa meraka? (halaman 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! Kau apakan mereka? (halaman 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih baca. ( memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya)
“Maaf, kami sedang latihan akting menangis, jangan ganggu, ya!?
Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai! Hentikan latihan gila-gilaan ini!
(halaman 19)
Dari permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan bahawa tema drama “Tangis”
adalah latihan peran akting menangis karena para tokoh tersebut ingin
mengembangkan bakat bermain drama.
4.1.2.5 Bahasa
Secara umum drama “Tangis” karya P. Hariyanto ini menggunakan bahasa
yang sederhana dan sangat mudah dipahami dan dimengerti. Secara spesifik
penggunaana bahasa yang dipakai dapat diketahui sebagai berikut:
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4.1.2.5.1

Pilihan Kata

Kata-kata yang dipakai dalam drama “Tangis” ini menggunakan kata-kata
yang sederhana. Drama “Tangis” menceritakan latihan akting menangis, bahasa
yang dipakai mudah untuk dimengerti. Dengan kata lain, drama ini menggunakan
bahasa sehari-hari.
Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang kau bebankan kepada
kedua temanku ini? Dan apa yang harus kulakukan bila aku
tidak tahu sama sekali persoolanya semacam ini? Fani, Gina,
sudahlah! Kita memang wanita sejati, tanpa ada seorang pun
yang berani meragukan, dan oleh karena itu pula makan kita
juga berhak untuk menangis. Namun apa pun persoalannya,
tidaklah wajar membiarkan seorang sahabat kebingungan
semacam ini, sementara kalian berdua menikmati indahnya
tangisan dengan enaknya. Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau
tidak ini akan kuanggap sebagai penghinaan yang tak
termaafkan, dan sekaligus akan mengancam kelangsungan
persahabatan kita! (halaman 17)
Fani dan Gina tertegun sejenak mendengar kata-kata Hana. Mereka
menghentikan tangis, salin bertatapan, lalu Gina memberikan selembar
kertas kepada Hana. Keduanya meneruskan tangisnya. (halaman 18)
4.1.2.5.2

Pola Kalimat dan Bentuk Sintaksis

Kalimat-kalimat yang terdapat dalam drama “Tangis” tidak hanya terdiri
kalimat pokok saja, tetapi terdiri dari beberapa kalimat pokok yang dihubungkan
dengan kata perangkai atau kalimat penghubung dan kalimat bawahan. Dengan
demikian penceritaan drama “Tangis” tersebut dapat lebih jelas ditangkap dan
dipahami oleh pembaca walaupun kalimatnya terlalu panjang dan rumit. Hal ini
ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Inu : (Muncul tergoboh-goboh) Ada apa ini? Mereka mengganggu lagi? Gila!
Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan menghadapinya!
(Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian. Kita mengakui bahwa
kita memang makhluk lemah (mulai menangis), miskin, bodoh, dan tak
punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita dapat mereka hina secara
semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali mereka melakukannya?
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Huh, Cacing pun mungkin mengeliat jika diinjak, apalagi kita, manusia!
Mungkin kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi
jangan puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benar-benar
bahawa kita bukanlah barang mainan. (Menangis) Baiklah, akan kucari
mereka dengan batu-batu di tanganku, (Beranjak pergi) (halaman 18)
4.1.2.6 Amanat
Amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh
pengarang. Amanat dapat terlihat di dalam tingkah laku tokoh. Melalui cerita,
sikap, dan tingkah laku tokoh diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dari
pesan-pesan moral yang disampaikan.
Karya fiksi menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat
luhur kemanusiaan. Sifat-sifat luhur kemanusia pada hakikatnya bersifat
universal. Artinya sifat-sifat itu dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh manusia
sejagad.
Dari penjelasan di atas, amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang
adalah sebuah persahabatan yang dibangun dengan kepercayaan dan kepedulian
terhadap kesedihan yang dialami oleh seorang sahabat. Hal ini dapat ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
Hana : Ada apa ini? Fani, Gina, mengapa menangis? Mengapa? Katalah,
siapa tahu aku dapat membantu. Ayolah, Fani, apa yang terjadi?
Ayolah, Gina, hentikan sebentar tangismu! (halaman 17)
Inu : (Muncul tergoboh-goboh) Ada apa ini? Mereka mengganggu lagi?
Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan
menghadapinya! (Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian.
Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulai
menangis), miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak
berarti bahwa kita dapat mereka hina secara semena-mena. (Sambil
menangis) Berapa kali mereka melakukannya? Huh, Cacing pun
mungkin mengeliat jika diinjak, apalagi kita, manusia! Mungkin
kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi jangan
puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benar-benar bahawa
kita bukanlah barang mainan. (Menangis) Baiklah, akan kucari
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mereka dengan batu-batu di tanganku, (Beranjak pergi) (halaman
18)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! kenapa meraka? (halaman 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! Kau apakan mereka? (halaman 18)
4.1.2.7 Hubungan Antarunsur Intrinsik
Pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat
mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang secara
bersama menghasilkan sebuah menyeluruh (Kartikajati, 2009: 28).
4.1.2.7.1

Hubungan Tokoh dengan Unsur yang Lain

Tokoh dan Latar memang merupakan dua unsur yang erat hubungannya dan
tunjang menunjang. Di dalam konflik kepentingan alur dan tokoh, biasanya tokoh
lebih diutamakan (Kartikajati, 2009: 28). Tokoh dapat mengungkapkan makna
niatan si pengarang sebagai pencipta tokoh. Drama yang berjudul “ Tangis” ini
terlihat hubungan antarunsur intrinsik, karena menggambarkan tokoh Hana, Inu,
dan Jati yang mempunyai rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi sahabatnya.
Hal ini menunjukkan keterkaitan setiap cerita ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Hana : Ada apa ini? Fani, Gina, mengapa menangis? Mengapa?
Katalah, siapa tahu aku dapat membantu. Ayolah, Fani, apa yang
terjadi? Ayolah, Gina, hentikan sebentar tangismu! (halaman 17)
Inu : (Muncul tergoboh-goboh) Ada apa ini? Mereka mengganggu
lagi? Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan
menghadapinya! (Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian. Kita
mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulai menangis), miskin,
bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita dapat
mereka hina secara semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali mereka
melakukannya? Huh, Cacing pun mungkin mengeliat jika diinjak, apalagi
kita, manusia! Mungkin kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan
kita. Tetapi jangan puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benarbenar bahawa kita bukanlah barang mainan. (Menangis) Baiklah, akan
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kucari mereka dengan batu-batu di tanganku, (Beranjak pergi) (halaman
18)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! kenapa meraka? (halaman 18)

4.1.2.7.2

Hubungan Latar dengan Unsur yang Lain

Latar tidak pernah berdiri sendiri dan dan dari suatu keutuhan artistik yang
harus dipahami di dalam hubungannya dengan unsur-unsur yang lain. Latar dapat
menentukan tipe tokoh cerita. Latar juga bisa mengungkapkan watak tokoh.
Drama “Tangis” ini juga menunjukkan hubungan latar yang dapat
mempengaruhi unsur lain. Hal ini ditunjukkan dengan penggambaran tokoh yang
mengalami tiap peristiwa yang menjadi tempat tinggal tokoh. Hal ini ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
Penggarang : Menggambarkan sebuah taman atau halaman.(halaman 17)
Fani dan Gina sedang menangis, dengan suara yang enak didengar,
dengan komposisi yang sedap dipandang. (halaman 17)
4.1.2.7.3

Hubungan Alur dengan Unsur yang Lain

Alur dibicarakan terpisah dari tokoh. Unsurnya juga tidak saling terlepas. Di
dalam sebuah cerita selalu ada interaksi antarunsur. Misalnya tokoh dan alur
sangat erat hubungannya.
Di dalam drama “Tangis” ini menunjukkan adanya alur lurus yang
menggambarkan peristiwa demi peristiwa tanpa ada penggambaran masa lalu.
Tokoh juga mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya gambaran tokoh Jati dan Inu. Hal ini ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
Inu : (Muncul tergoboh-goboh) Ada apa ini? Mereka mengganggu lagi?
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Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan
menghadapinya! (Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian.
Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulai
menangis), miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak
berarti bahwa kita dapat mereka hina secara semena-mena. (Sambil
menangis) Berapa kali mereka melakukannya? Huh, Cacing pun
mungkin mengeliat jika diinjak, apalagi kita, manusia! Mungkin
kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi jangan
puas, mereka harus diberi pelajaran, agar tahu benar-benar bahawa
kita bukanlah barang mainan. (Menangis) Baiklah, akan kucari
mereka dengan batu-batu di tanganku, (Beranjak pergi) (halaman
18)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! kenapa meraka? (halaman 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu)
Inu! Kau apakan mereka? (halaman 18)
Inu : Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa!
Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
4.1.2.7.4

Hubungan Tema dengan Unsur yang Lain

Unsur tema terdiri atas masalah, pendapat, dan pesan pengarang/penulis.
Tema mempengaruhi unsur-unsur drama yang lain. Tema merupakan tujuan akhir
dari unsur yang lain. Tema menjadi dominan untuk unsur-unsur drama yang lain.
Drama “Tangis” menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia
remaja saat ini, maka pendapat setiap pembaca pasti berbeda-beda, dan pengarang
memberikan pesan kepada pembaca agar dalam persahabatan yang diperlukan
adalah sebuah kepercayaan dan kepedulian terhadap sahabat. Kepercayaan
merupakan kunci utama dalam sebuah persahabatan agar persahabatan yang kita
bangun tidak akan pernah luntur. Hal ini menunjukkan adanya keterkiatan dengan
unsur lain; alur maupun bahasa dalam drama ini. Hal ini ditunjukkan dalam
kutipan berikut.
Inu : (Muncul tergoboh-goboh) Ada apa ini? Mereka mengganggu
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lagi? Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan
menghadapinya! (Mencari batu untuk senjata) Tenanglah kalian. Kita
mengakui bahwa kita memang makhluk lemah (mulai menangis),
miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
dapat mereka hina secara semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali
mereka melakukannya? Huh, Cacing pun mungkin mengeliat jika
diinjak, apalagi kita, manusia! Mungkin kini mereka akan gentar pada
tekad perlawanan kita. Tetapi jangan puas, mereka harus diberi
pelajaran, agar tahu benar-benar bahawa kita bukanlah barang mainan.
(Menangis) Baiklah, akan kucari mereka dengan batu-batu di tanganku,
(Beranjak pergi) (halaman 18)
4.1.2.7.5

Hubungan Bahasa dengan Unsur yang Lain

Bahasa digunakan untuk mengungkapkan buah pikiran pengarang. Terlihat
dari para tokoh yang secara langsung menyinggung pesan yang ingin disampaikan
oleh pengarang. Pembaca akan menyimpulkan buah pikiran melalui bahasa tokoh
(Kartikajati, 2009: 31). Bahasa sangat mempengaruhi unsur yang lain.
Dalam drama “Tangis” ini ditunjukkan peran toko bernama Hana. Dia
mengungkapkan pesan dengan bahasanya pada awal cerita drama ini. Hal ini
ditunjukkan dalam kutipan berikut.
Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang kau bebankan
kepada kedua temanku ini? Dan apa yang harus kulakukan bila
aku tidak tahu sama sekali persoolanya semacam ini? Fani, Gina,
sudahlah! Kita memang wanita sejati, tanpa ada seorang pun yang
berani meragukan, dan oleh karena itu pula makan kita juga berhak
untuk menangis. Namun apa pun persoalannya, tidaklah wajar
membiarkan seorang sahabat kebingungan semacam ini, sementara
kalian berdua menikmati indahnya tangisan dengan enaknya.
Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau tidak ini akan kuanggap
sebagai penghinaan yang tak termaafkan, dan sekaligus akan
mengancam kelangsungan persahabatan kita! (halaman 17)

4.1.2.7.6

Hubungan Amanat dengan Unsur yang Lain

Amanat tidak terlepas dari unsur yang lain. Tak ada cerita tanpa tema dan
tidak ada cerita tanpa unsur yang lainnya. Hal ini menemukan semaunya di dalam
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cerita yang tentunya tidak terlepas dari makna kehidupan. Permasalahan yang
terkandung di dalamnya dapat diselesaikan secara positif. Amanat ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
Inu : Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (Memberikan selembar kertas)
(halaman 19)
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya)
“Maaf, kami sedang latihan akting menangis, jangan ganggu, ya!?
Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai! Hentikan latihan gila-gilaan
ini!(halaman 19)
Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah. (halaman
19)
4.1.3 Rancangan Pembelajaran drama “Tangis” karya P. Hariyanto dalam
Bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA
Pembelajaran sastra, khususnya drama di sekolah sampai saat ini masih
menitberatkan pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Akibatnya, para siswa
hanya mampu mengetahui atau mungkin hafal istilah yang ada dalam teori drama.
Keadaan seperti ini tentu saja tidak dapat dijadikan tuntutan agar siswa mampu
aktif dalam suatu kegiatan. Untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran
drama dengan baik, diperlukan tenaga pengajar yang benar-benar mampu dan
menguasai seluk-beluk drama, baik secara teori maupun praktik. Upaya yang
pertama kali harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan apresiasi drama
pada siswa adalah meningkatkan minat dan kemampuan kita sebagai pengajarnya.
4.1.3.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau sering disingkat RPP adalah bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses pembelajaran di kelas. RPP terdiri
beberapa bagian yaitu: Judul, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi Pokok,
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Alokasi Waktu. Kemudian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, Tujuan
Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Media, Sumber
Belajar, Langkah-langkah Pembelajaran, Penilaian Proses dan Hasil Belajar
(Majid, 2014: 16).
Langkah-langkah pengembangan RPP, yang pertama, mencantumkan
identitas. Kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Ketiga, mencantumkan
materi pembelajaran. Keempat, mencantumkan model/metode pembelajaran.
Kelima, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Keenam,
mencantumkan

media/alat/bahan/sumber/

belajar.

Ketujuh,

mencantumkan

penilaian Majid, 2014: 261). Melalui langkah-langkah pengembangan RPP ini
diharap bisa membantu para guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan
pendahuluan guru dapat menyiapkan peserta didik secra psikis dan fisik,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentan materi yang sudah dipelajari,
mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan, dan menyampaikan garis
besar cakupan materi. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk
mencapai tujuan, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
(Majid, 2014: 261-266).
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Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam RPP dapat diambil dari
kurikulum yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan. Indikator dalam dapat
disusun oleh guru sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, dan peserta
didik. Dalam RPP, materi dijabarkan secara lengkap dan terperinci sesuai dengan
kompetensi dasar dan indikatornya. Metode pembelajaran dan langkah-langkah
pembelajaran ditentukan oleh guru sesuai dengan keadaan yang bias menunjang
tercapainya proses belajar mengajar. Sumber belajar diperoleh dari buku pelajaran
yang berlaku, maupun media-media penunjang baik cetak maupun elektronik.
Penilaian bisa dilakukan dengan penilaian proses/pengamatan, tes tertulis, tes
lisan, dan pemberian tugas. Seperti yang terdapat pada lampiran (lihat halaman
75-86).
4.2 Pembahasan
4.2.1 Unsur Intrinsik
Menurut Tri Priyatni (2010:109), unsur intrinsik drama adalah elemenelemen fiksional yang membangun karya fiksi itu sendiri sebagai suatu wanana.
Menurut Tri Priyatni (2010:109), unsur intrinsik adalah unsur yang berkaitan
dengan eksistensi satra sebagai struktur verbal yang otonom. Unsur-unsur inilah
yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik itu
adalah unsur yang utama yang harus ada dalam sebuah drama. Unsur intrinsik
yang terdapat di dalam drama “Tangis”, yaitu tokoh, latar, alur, tema, bahasa, dan
amanat. Dilihat dari analisis tokoh dalam drama “Tangis”, maka dapat
disimpulkan adanya berbagai macam tokoh. Tokoh ini antara lain: tokoh utama
yang diperankan oleh Fani dan Gina, Tokoh antagonis yaitu Jati, serta Tokoh
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sentral yang diperankan oleh Hana dan Inu. Masing-masing tokoh itu memiliki
watak yang berbeda-beda sesuai dengan perannya. Dalam analisis unsur intrinsik
drama, tokoh sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan adanya sebuah cerita
tidaklah layak jika tidak terdapat tokoh. Analisis tokoh sangat berguna untuk
pembelajaran siswa ditingkat SMA.
Latar dapat memberikan gambaran jelas mengenai tempat yang digunakan
pada setiap peristiwa. Demikian halnya terdapat latar dalam drama “Tangis”,
antara lain; latar tempat dan latar waktu. Analisis latar itu dapat diperoleh
keterangan tempat terjadinya drama itu. Hal ini juga mempermudah siswa untuk
menganalisis unsur intrinsiknya. Peristiwa dalam cerita tidak mungkin terjadi.
Oleh karena itu, latar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran di SMA. Siswa
dapat berpikir dengan mudah mengenai analisisnya, bahwa setiap peristiwa pasti
terdapat tempat yang menjadi pijakan para tokoh. Demikian halnya siswa dalam
menjalani hidupnya sangat terikat oleh tempat dan waktu.
Alur merupakan urutan-urutan peristiwa dalam setiap cerita. Hal ini
dimaksudkan agar cerita dapat berjalan dengan baik dan utuh, sehingga makna
dapat dicapai. Pembagian alur dalam drama ini antara lain; eksposisi, rangsangan,
tikaian, rumitan, klimaks, krisis, Leraian, dan penyelesaian. Dari urutan-urutan
alur itu, maka cerita dapat terangkai secara jelas. Masalah demi masalah dapat
terlihat dalam setiap dialog para tokoh yang mengalami perubahan diri yang
digambarkan melalui setiap peristiwa. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik
yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran drama di SMA. Alur
mempermudah siswa dalam menganalisis unsur intrinsik drama. Siswa dapat
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memahami rangkaian peristiwa dalam drama maupun dalam kehidupannya seharihari. Sehingga siswa dapat bercermin dari hal itu. Guru sebagai pendidik harus
dapat mengarahkan siswanya ketika mereka menganalisis drama. Hal ini
dimaksudkan agar siswa juga dapat memaknai setiap peristiwa dalam drama
“Tangis”, maupun dalam kehidupan sehari-hari siswa.
Tema adalah pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra, khususnya
dalam hal ini adalah drama. Tema juga dapat dituliskan melalui ucapan-ucapan
para tokohnya melalui dialog. Dalam analisis tema drama “Tangis” dapat diambil
tema sesuai dengan situasi dan kondisi para tokoh dalam cerita itu. Bahasa sangat
berperan penting dalam setiap hal, termasuk dalam drama “Tangis”. Bahasa
terdapat kata maupun kalimat yang nantinya digunakan oleh para tokoh untuk
berkomunikasi. Setiap dialog juga berupa bahasa-bahasa yang mempunyai makna.
Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan juga sebagai bahan pembelajaran.
Hubungan yang terjadi di antara pengarang dengan pembaca adalah
hubungan yang tak berlangsung dan tersirat. Kadar ketersembunyian dan
kemencolokkan unsur pesan yang ada dipakai untuk mempertimbangkan
keberhasilan sebuah karya sebagai karya seni. Hubungan antarunsur intrinsik
bertujuan untuk memaparkan kerkaitan antar berbagai unsur pembentuk lainnya.
Unsur tokoh sangat berkaitan dengan usnur pembentuk lainnya, hal ini
dikarenakan tokoh adalah pelaku dalam cerita

dan yang menentukan jalan

ceritanya. Latar juga menentukan cerita, karena berkaitan dengan tempat para
tokoh mengalami peristiwa. Alur juga ada kaitannya dengan tokoh dan latar,
karena alur adalah jalan cerita yang mengisahkan kejadian demi kejadian yang
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tentunya terikat oleh waktu dan tempat yang tentunya dialami oleh para tokoh.
Tema dan bahasa juga saling berkaitan dengan unsur lain, karena tema
memaparkan topik yang diangkat dalam sebuah cerita. Amanat yang dapat
diambil sangat berhubungan dengan keseluruhan cerita karena semua pesan ada di
dalam cerita.
4.2.2 Ciri Drama Karya P. Hariyanto
4.2.3.1 Mengandung enam unsur intrinsik drama yaitu tokoh, latar, alur, tema,
bahasa, dan amanat.
4.2.3.2 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
4.2.3.3 Dialog lebih dominan.
4.2.3.4 Terdapat gambaran panggung.
4.2.3.5 Terdapat pemeran tokoh cerita.
4.2.3 Langkah-langkah Pembuatan Rencana Pelaksanaan pembelajaran
4.2.3.1 Mencantumkan Identitas
Nama Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: XI/II

Kompetensi Inti

: K1 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis
pengetahuan

faktual,

konseptual,

prosedural,

dan

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
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serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, manalar, dan menyaji dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara afektif dan kreatif, serta mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar : 3.4 Mengidentifikasi unsur intrinsik teks drama baik lisan
maupun tulisan.
Indikator

: 3.4.1 Siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik drama.

Alokasi Waktu

: 2x45 menit

4.2.3.2 Mencantumkan Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang bersifat operasional
yang ditargetkan/dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan
mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator, dalam bentuk pernyataan
yang operasional. Tujuan pembelajaran terdiri atas satu tujuan pembelajaran atau
beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini diharapkan
siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ke dalam sebuah teks drama.
Tujuan pembelajaran hanya satu, hal ini dikarenakan kompetensi yang harus
dicapai siswa juga hanya satu, yaitu mengidentifikasikan unsur intrinsik.
4.2.3.3 Mencantumkan Materi Pelejaran
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Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok
yang terdapat

dalam

silabus.

Materi pembelajaran dalam RPP

harus

dikembangkan secara terinci bahkan jika perlu dapat mengembangkannya menjadi
buku siswa. Materi pembelajaran dalam RPP ini, yaitu berupa teori-teori tentang
drama. Materi pembelajaran dalam RPP ini, yaitu mengenal pengenal pengertian
drama dan mengenal unsur intrinsik drama.
4.2.3.4 Mencantunkan Model/Metode Pembelajaran
Metode yang digunakan dalam RPP ini adalah metode Saintifik Learning.
4.2.3.5 Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Untuk mencapai satu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah setiap
pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah memuat pendahuluan/kegiatan awal,
kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu
yang dibutuhkan.
Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
Waktu

1. Guru memulai pelajaran dengan memberi
salam kepada para siswa.
2. Guru meminta salah satu siswa memimpin
doa sebelum pelajaran dimulai.
Pendahuluan

3. Guru mempresensi siswa.
4. Guru memberikan motivasi kepada siswa

10 Menit
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dalam mengikuti proses pembelajaran.
5. Peserta didik menerima informasi tentang
keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan
yang akan dilaksanakan.
6. Guru menyampaikan kompetensi dasar,
indikator, tujuan pembelajaran dan langkahlangkah pembelajaran.
Inti

Mengamati
1. 1. Guru menyampaikan hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang
akan dilalui.
2.
3. Menanya
4. 1. Peserta didik menanyakan seputar
pengertian drama.
5. 2. Peserta didik membuat pertanyaan yang
berhubungan unsur intrinsik drama.
6. Mengeksplorasi (Menalar
1. Peserta didik membuat kelompok dalam
satu kelompok terdiri dari 3 orang.
2. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok
dengan bimbingan guru yang siap
mengarahkan

70 Menit
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Mengasosiasi (Mencoba)
1. Peserta didik mengidentifikasi mengenai
unsur Intrinsik drama yang terdapat
dalam teks drama “Tangis”.
2. Peserta didik berdiskusi dengan teman
kelompok.
3. kelompok menyimpulkan hasil temuan
mereka.
Mengkomunikasikan
1. Perwakilan kelompok menyampaikan
hasil temuan mereka di depan kelas.
2. Kelompok saling menilai kebenaran dan
kejelasannya.
3. Peserta didik menanggapai presentasi
teman/ kelompok lain secara santun.
Penutup 1. 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi
pelajaran.
2 2. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah 10 Menit
dilakukan.
4. Menutup proses pembelajaran.
5. Memberi salam.
4.2.3.6 Mencantumkan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar
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Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat dalam silabus.
Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat,
dan bahan. Media yang digunakan adalah media teks drama “Tangis”. Sumber
belajar yang digunakan adalah Buku Kumpulan Drama Remaja, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, dan Buku Kretif Berbahasa Indonesia untuk SMK kelas XI.
4.2.3.7 Mencantumkan Penilaian
Penilaian dijabarkan atas jenis/teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen
yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran.
Dalam RPP ini dibuat penilaian hasil pembelajaran antara lain penilaian sikap
dan penilaian pengetahuan.
4.2.3.7.1 Penilaian Sikap
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

: XI/II

Karakter

yang

diintegrasikan

dan

dikembangkan

adalah

menunjukkan perilaku sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan
santun dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran drama.
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai kriteria berikut:
Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan!
No.

Nama

Aspek perilaku yang dinillai

Keterangan

siswa
Tanggung jawab

Disiplin

Responsif

Percaya diri

jujur
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4.2.3.7.2

Penilaian Pengetahuan
Teknik : Tertulis
Bentuk : Uraian
Instrumen :

Mengidentifikasi unsur intrinsik drama “Tangis”.
Kriteria Penilaian
No

Deskripsi

Skor

Skor Maksimal

soal
1. Mengidentifikasi unsur

4

intrinsik drama “Tangis”
sangat tepat

3

Mengidentifikasi unsur
intrinsik drama “Tangis”

2

tepat
Mengidentifikasi unsur
intrinsik drama “Tangis”
cukup tepat
Mengidentifikasi unsur
intrinsik drama “Tangis”

1

10
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kurang tepat

Pedomen Penilaian
Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria.
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
Skor maksimal
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BAB V
PENUTUP DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan
penelitian, dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik drama “Tangis” karya P.
Hariyanto meliputi tokoh, latar, alur, tema, bahasa, sudut pandang, dan amanat
yang didukung pula oleh hubungan antarunsur intrinsik. Tokohnya meliputi Fani,
Inu, Gina, Jati, dan Hana. Fani merupakan tokoh utama sekaligus tokoh
protagonis. Mereka ditampilkan sebagai pusat kisahan. Jati adalah tokoh
antagonis, Jati dikisahkan sebagai tokoh lawan dari protagonis. Jati memiliki sifat
suka marah, pemalu, dan salah tingkah. Hana dan Inu merupakan tokoh pembantu
dalam cerita, Hana dan Inu selalu mendukung permalasahan dan konflik yang
terjadi dalam cerita.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam drama ini disajikan dengan urutan
tertentu atau biasa disebut alur. Alur dalam drama ini terjadi delapan tahapan
yaitu, eksposisi, rangsangan, tikaian, rumitan, klimaks, krisis, leraian, dan
penyelesaian. Eksposisi berupa paparan karya sastra drama berisi keterangan
mengenai tokoh dan latar. Rangsangan terjadi saat jeritan Fani dan Gina yang
sedang latihan menangis dengan suara yang keras tanpa memperdulikan teman
yang lain. Akhirnya terjadi tikaian antara Inu dan Hana karena mereka telah
mengganggu Fani dan Gina, kemudian Inu mencari batu untuk melawan Hana.

66
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Rumitan dalam teks drama ini terjadi pertengkaran antara Jati dan Inu yang
membiarkan orang lain yang menderita sedangkan Inu menikmati keindahan
tangisan. Klimaks drama ini ditandai Jati menerima selembar kertas dari Inu tetapi
Jati segan menerima dengan sikap Jati yang malu, salah tingkah dan menyesal
dihadapan ketiga temannya. Jati sadar bahwa mereka sedang akting menangis,
dengan demikian Jati ditertawakan oleh semua temannya. Krisis adalah bagian
alur yang mengawali leraian. Tahap ini ditandai oleh perubahan alur cerita menuju
kesudahannya. Krisis drama “Tangis” adalah ketika muncul tokoh Jati yang
disebut sebagai “sahabat” datang dan menyalahkan Inu yang menjadi penyebab
tangisan dari para sahabatnya. Jati terus menyalahkan Inu tanpa mau
mendengarkan penjelasan Inu. Leraian dalam teks drama ini ditandai sikap Inu
yang meninginkan Jati bersikap tenang untuk menghadapi keadaan yang dialami
sahabatnya. Penyelesaian merupakan bagian akhir dari alur drama. Dalam hal ini
biasanya rahasia atau kesalahpahaman yang bertalian dengan alur cerita
terjelaskan ketentuan final dan segala pertentangan yang terjadi terungkapkan.
Semua masalah terpecahkan. Penyelesaian dalam drama “Tangis” ditandai dengan
Jati melihat mereka sangat menderita.
Latar yang terdapat dalam drama ini yaitu latar tempat dan latar waktu.
Latar tempat dalam drama “Tangis” ini terjadi disebuah taman atau halaman
sekolah. Latar waktu dalam drama “Tangis” ini terjadi sore atau siang hari yaitu
jam setelah jam pelajaran (ekstrakurikuler).
Amanat dapat terlihat di dalam tingkah laku tokoh. Melalui cerita, sikap, dan
tingkah laku tokoh diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dari pesan-
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pesan moral yang disampaikan. Amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang
adalah sebuah persahabatan yang dibangun dengan kepercayaan dan kepedulian
terhadap kesedihan yang dialami oleh seorang sahabat.
Untuk mengajarkan unsur intrinsik drama kepada siswa, guru memerlukan
seperangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar dapat diajarkan
kepada siswa secara efektif dan efesien. Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dibuat dalam penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) untuk Kelas XI semester II karena materi unsur-unsur
intrinsik drama dalam Kurikulum 2013 adalah kelas XI semester II.

5.2 Implikasi
Drama “Tangis” karya P. Hariyanto mengandung pesan di dalamnya. Drama
ini menggambarkan karakteristik remaja sekarang. Siswa dapat memahami nilainilai persahabatan yang terdapat dalam drama “Tangis”. Selain itu, siswa juga
dapat memahami watak tokoh-tokoh dalam drama “Tangis” tersebut. Selain itu,
hasil penelitian ini juga berimplikasi pada pengembangan untuk bermain drama.
Peneliti mengkaji tentang latihan peran dengan akting menangis ini dapat
digunakan untuk mengetahui bakat siswa dalam bermain drama.

5.3 Saran
Berdasarkan uraian di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang sastra,
terutama unsur intrinsik drama. Agar mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Indonesia bias membaca hasil analisis unsur intrinsik drama “Tangis” karya P.
Hariyanto sehingga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
Untuk para guru Bahasa Indonesia yang membaca hasil penelitian ini
diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam mengajar drama di sekolah.
Peneliti berharap guru bisa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
lebih kreatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusun kurikulum yang sedang
berlaku.
Penelitian lain yang sejenis tentang unsur intrinsik drama dapat diarahkan
pada pendekatan psikologi sastra. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
dibuat dalam penelitian ini berdasarkan prinsip dan teori pada Kurikulum 2013
yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia.
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LAMPIRAN
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TANGIS
P. Hariyanto

Para Pelaku:
1. Fani
2. Inu
3. Gina
4. Jati
5. Hana
Pentas: Menggambarkan sebuah taman atau halaman.
01. Fani dan Gina sedang menangis, dengan suara yang enak didengar, dengan komposisi
yang sedap dipandang.
02. Hana : (Muncul tertegun, mendekati kedua temannya) Ada apa ini? Fani, Gina, mengapa
menangis? Mengapa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat membantu. Ayolah, Fani, apa
yang terjadi? Ayolah, Gina, hentikan sebentar tangismu!
03. Fani dan Gina tidak menggubris Hana. Mereka terus menangis secara memilukan.
04. Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang Kaubebankan kepada kedua temanku ini?
Dan apa yang harus kulakukan bila aku tidak tahu sama sekali persoalannya semacam
ini? Fani, Gina, sudahlah! Kita memang wanita sejati, tanpa ada seorang pun yang berani
meragukan, dan oleh karena itu pula maka kita juga berhak istimewa untuk menangis.
Namun apa pun persoalannya, tidaklah wajar membiarkan seorang sahabat kebingungan
semacam ini, sementara kalian berdua menikmati indahnya tangisan dengan enaknya.
Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau tidak, ini akan kuanggap sebagai penghinaan yang
tak termaafkan, dan sekaligus akan mengancam kelangsungan persahabatan kita!
05. Fani dan Gina tertegun sejenak mendengar kata-kata Hana. Mereka menghentikan
tangis, saling bertatapan, lalu Gina memberikan selembar kertas kepada Hana. Keduanya
meneruskan tangisannya.
06. Hana membaca tulisan pada kertas itu. Ia termangu beberapa saat, geleng-geleng kepada,
kemudian ikut menangis pula.
07. Inu
: (Muncul tergopoh-gopoh) Ada apa? Ada apa ini? Mereka mengganggu lagi?
Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan menghadapinya! (Mencari batu
untuk senjata) Tenanglah kalian. Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah
(mulai menangis), miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
dapat mereka hina secra semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali mereka
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08.
09.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

melakukannya? Huh, Cacing pun mengeliat jika diinjak, apa lagi kita, manusia! Mungkin
kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi jangan puas, mereka harus
diberi pelajaran, agar tahu benar-benar bahwa kita buaknlah barang mainan. (Menangis)
Baiklah, akan kucari mereka dengan batu-batu di tanganku! (Beranjak pergi)
Hana : (Menahan Inu seraya memberikan selembar kertas)
Inu
: (Menerima kertas itu, membacanya, bengong sesaat, kemudian geleng-geleng
kepala dan tertawa-tawa sendiri.
Diamat-amatinya teman-temannya satu per satu sambil tersenyum)
Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu) Inu! Kauapakan
mereka?
Inu
: Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa!
Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa)
Jati : Kamu mampu tertawa sementara ketiga sahabatmu menangis duka. Di mana
perasaaanmu, Inu?
Inu
: Jati, apakah setiap tangis itu duka?
Jati : Tetapi mereka jelas Nampak menderita!
Inu
: (Tertawa) Tampak menderita tidak sama dengan nyata menderita!
Jati : Gila! Tidak kusangka! Aku kini tahu mutu pribadimu yang sesungguhnya, Inu!
Inu
: Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (Memberikan selembar kertas)
Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya) “Maaf, kami
sedang latihan acting menangis, jangan ganggu, ya!? Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai!
Hentikan latihan gila-gilaan ini!
Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah.
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TRIANGULASI HASIL PENELITIAN
UNSUR INTRINSIK DRAMA “TANGIS” KARYA P. HARIYANTO
DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA DALAM BENTUK SILABUS SERTA RENCANA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
DI SMA
Bapak/Ibu Guru Triangulator mohon untuk memeriksa dan mengecek kembali data yang diperoleh peneliti untuk keperluan
kebasahan data. Triangulator yang dipercaya untuk memeriksa data penelitian adalah penyidik yang memiliki kemampuan
dalam bidang Drama.
Petunjuk Pengisian:
1. Bapak/Ibu Guru Triangulator mohon berikan tanda centang pada kolom triangulasi jika setuju atau tidak terhadap
analisis unsur intrinsik drama “Tangis” Karya P. Hariyanto.
2. Bapak/Ibu Guru Triangulator mohon berilah catatan pada kolom keterangan Triangulator.
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A. Hasil Analisis Unsur Intrinsik Drama “Tangis” Karya P. Hariyanto
No

Unsur

1.

Tokoh

Tokoh
Utama

Tokoh
Antagonis

Hasil Analisis

Keterangan Hasil
Analisis

1. Fani dan Gina adalah
wanita pelajaran. Tokoh ini
sebagai tokoh sentral atau
tokoh utama dalam drama
“Tangis” . Fani dan Gina
dikatakan sebagai tokoh
sentral
karena
kedua
mendominasi dalam setiap
cerita.
Mereka
berdua
memiliki sifat kepribadian
yang lemah-lembut tetapi
tidak peduli terhadap orang
lain

Kutipan 1. Fani dan Gina
sedang menangis, dengan
suara yang enak didengar,
dengan komposisi yang
sedap dipandang (hlm. 17)
Fani dan Gina tidak
menggubris Hana. Mereka
terus menangis secara
memilukan (hlm. 17)

2. Tokoh jati digambarkan Kutipan 2. Jati : (Muncul,
sebagai
seorang
yang heran melihatn situasi,
pemarah
kemudian marah kepada
Inu) Inu! Kau apakan
mereka? (hlm. 18)
Jati
: Kamu mampu
tertawa sementara ketiga
sahabatmu
menangis
duka.
Di
mana
perasaanmu, Inu? (hlm.
18)
Jati : Tetapi mereka jelas

Setuju

Tidak
Setuju

Keterangan
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nampak menderita!(hlm.
19)
Jati
:Gila!
Tidak
kusangka! Aku kini tahu
mutu pribadimu yang
sesungguhna,
Inu!(hlm.
19)
2.

3.

Latar

Alur

Latar
Tempat

Dalam drama “Tangis” ini
latar tempatnya terjadi
disebuah
taman
atau
halaman sekolah.

Latar Waktu

Latar waktu dalam drama
“Tangis” ini terjadi sore
atau siang hari yaitu jam
setelah
jam
pelajaran
(ekstrakurikuler.
Bagian awal cerita ini
diawali dengan eksposisi
berupa paparan karya sastra
1.
drama berisi keterangan
2.
mengenai tokoh dan latar. 3.
4.
5.

Eksposisi

Rangsangan

Rangsangan berupa Jeritan
Fani dan Gina yang sedang
latihan menangis dengan
suara yang keras tanpa
memperdulikan teman yang
lain

Kutipan 1. Pentas :
Menggambarkan sebuah
taman atau halaman. (hlm.
17)

Kutipan 1.
Para Pelaku:
1. Fani
2. Inu
3. Gina
4. Jati
5. Hana
(hlm. 17)
Kutipan 2.
Fani dan Gina sedan
menangis, dengan suara
yang
enak
didengar,
dengan komposisi yang
sedap dipandang. (hlm.
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17)
Fani dan Gina tidak
menggubris Hana. Mereka
terus menangis secara
memilukan. (hlm. 17)
Tikaian

Akhirnya terjadi tikaian
antara Inu dan Hana karena
mereka telah mengganggu
Fani dan Gina, kemudian
Inu mencari batu untuk
melawan Hana.
Inu akhirnya menunjukkan
sikap marah terhadap kedua
temannya tersebut yang
sedang seenaknya dihina,
dilecehkan dan diinjakinjak.

Kutipan 3.
Inu : Sudahlah, aku yang
akan
menghadapinya!
(Mencari
batu
untuk
senjata) Tenanglah kalian.
(hlm. 18)
Inu : “ Kita mengakui
bahwa
kita
memang
makhluk lemah (mulia
menangis), miskin, bodoh,
dan tak punya daya.
Tetapi itu tidak berarti
bahwa kita dapat mereka
hina secara semena-mena.
(hlm. 18)

Rumitan

Rumitan dalam teks drama
ini terjadi pertengkaran
antara Jati dan Inu yang
membiarkan orang lain
yang menderita sedangkan
Inu menikmati keindahan
tangisan.

Kutipan 4.
Jati : Enak saja! Senang,
ya, dapat membuat orang
lain menangis?
Inu : Hei, bukan aku
penyebabnya,
Jati!
(Tertawa)
Jati : Kamu mampu
tertawa sementara ketiga
sahabatmu
menangis
duka.Di
mana
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perasaanmu, Inu? (hlm.
18)
Klimaks

Krisis

Leraian

Klimaks drama ini ditandai Kutipan 5.
Jati menerima selembar Jati : (Dengan segan
kertas dari Inu tetapi Jati menerima,
kemudian
segan menerima dengan tertegun
ketika
sikap Jati yang malu, salah membacanya)
“Maaf,
tingkah
dan
menyesal kami
sedang
latihan
dihadapan ketiga temannya. akting menangis, jangan
Karena ia merasa telah ganggu, ya!? Trim’s!”
dipermainkan
dan Gila! Sudah! Selesai!
dipermalukan.
Akhirnya Hentikan latihan gilaJati sadar bahwa mereka gilaan ini! (hlm. 19)
sedang akting menangis, Semua tertawa terbahakdengan
demikian
Jati bahak sementara Jati
ditertawakan oleh semua salah tingkah.
temannya.
Jjjjjjjj Kutiapn 6.
Jati : Jati : (Muncul, heran
Krisis drama “Tangis” melihat
situasi
itu,
adalah ketika muncul tokoh kemudai marah kepada
Jati yang disebut sebagai Inu) Inu! Kau apakan
“sahabat”
datang
dan mereka? (hlm. 18)
menyalahkan Inu yang Inu : Tenang, Jati. Tidak
menjadi penyebab tangisan ada apa-apa!
dari para sahabatnya. Jati Jati : Enak saja! Senang,
terus menyalahkan Inu ya, dapat membuat orang
tanpa mau mendengarkan lain menangis?
penjelasan Inu.
Inu : Hei, bukan aku
penyebabnya,
Jati!
(Tertawa)
Kutiap 7.
Leraian dalam teks drama Inu : Tenang, Jati. Tidak
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ini ditandai sikap Inu yang
meninginkan Jati bersikap
tenang untuk menghadapi
keadaan
yang
dialami
sahabatnya.

ada apa-apa! (hlm. 18)
Inu : Hei, bukan aku
penyebabnya,
Jati!
(Tertawa) (hlm. 18)

Penyelesaian Penyelesaian dalam drama
“Tangis” ditandai dengan
Jati melihat mereka sangat
menderita.

Kutipan 8
Jati : Tetapi mereka jelas
nampak menderita! (hlm.
19)
Inu : (Tertawa) Tampak
menderita tidak sama
dengan nyata menderita!
(hlm. 19)
Jati
:
Gila!
Tidak
kusangka! Aku kini tahu
mutu pribadimu yang
sesungguhnya, Inu! (hlm.
19)
Inu : Ampun, Jati! Sabar,
Jati!
Nih,
baca.
(Memberikan
selembar
kertas) (hlm. 19)
Jati : (Dengan segan
menerima,
kemudian
tertegun
ketika
membacanya)
“Maaf,
kami
sedang
latihan
akting menangis, jangan
ganggu, ya!
Trim’s!”
Gila! Sudah! Hentikan
latihan gila-gilaan ini!
(hlm. 19)
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Semua tertawa terbahakbahak, sementara Jati
salah tingkah. (hlm. 19)

4.

Tema

Dalam drama “ Tangis
karya P. Hariyanto tema
yang ingin disampaikan
tentang
latihan
akting
menangis.
Permasalahan
yang selalu timbul di antara
teman-teman yang hanya
masalah menangis. Karena
Fani dan Gina menangis
tanpa
penyebab
yang
mengakibatkan
keadaan
semakin sedih. Kesedihan
yang dialami Fani dan Gina
serta teman yang lain
mengakibatkan
kesalahpahaman.
Dengan demikian, dapat
diketahui yang menjadi
tema
utama
adalah
permasalahan persahabatan
atau
kesalahpahaman.

Kutipan 1.
Hana : (Muncul tertegun,
mendekati
kedua
temannya) Ada apa ini?
Fani, Gina, mengapa
menangis?
Katakanlah
siapa tahu aku dapat
membantu. Ayolah, Fani
apa yang terjadi? Ayolah
Gina, hentikan sebentar
tangismu! (hlm. 17)
Jati : (Muncul, heran
melihat situasi itu,
kemudian marah kepada
Inu) Inu! kenapa meraka?
(hlm. 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar,
Jati! Nih, baca
(memberikan selembar
kertas) (hlm. 19)
Jati : (Muncul, heran
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5.

Bahasa

Pilihan Kata

Tema lain yang terdapat
dalam drama “Tangis”
karya P. Hariyanto adalah
penghinaan,
kebencian,
marah, dan perasaan malu.

melihat situasi itu,
kemudian marah kepada
Inu)Inu! Kau apakan
mereka? (hlm. 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar,
Jati! Nih baca.
(memberikan selembar
kertas) (hlm. 19)
Jati : (Dengan segan
menerima, kemudian
tertegun ketika
membacanya) “Maaf,
kami sedang latihan
akting menangis, jangan
ganggu, ya!? Trim’s!”
Gila! Sudah! Selesai!
Hentikan latihan gilagilaan ini! (hlm. 19)

Dalam drama “Tangis”
menceritakan latihan akting
menangis, tentu saja bahasa
yang dipakai mudah untuk
dimengerti. Dengan kata
lain,
drama
ini
menggunakan
bahasa
sehari-hari.

Kutiapn 1.
Hana : Ya, Tuhan! Duka
macam apakah yang kau
bebankan kepada kedua
temanku ini? Dan apa
yang harus kulakukan bila
aku tidak tahu sama sekali
persoolanya semacam ini?
Fani, Gina, sudahlah! Kita
memang wanita sejati,
tanpa ada seorang pun
yang berani meragukan,
dan oleh karena itu pula
makan kita juga berhak
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untuk menangis. Namun
apa pun persoalannya,
tidaklah
wajar
membiarkan
seorang
sahabat
kebingungan
semacam ini, sementara
kalian berdua menikmati
indahnya tangisan dengan
enaknya. Ayolah, hentikan
tangis kalian. Kalau tidak
ini akan kuanggap sebagai
penghinaan yang tak
termaafkan, dan sekaligus
akan
mengancam
kelangsunganpersahabatan
kita! (hlm. 17)
Fani dan Gina tertegun
sejenak mendengar katakata
Hana.
Mereka
menghentikan
tangis,
salin bertatapan, lalu
Gina
memberikan
selembar kertas kepada
Hana.
Keduanya
meneruskan
tangisnya.
(hlm. 18)

Pola
Kalimat dan

Kalimat-kalimat
terdapat
dalam

Kutipan 2.
Inu : (Muncul tergobohgoboh) Ada apa ini?
Mereka mengganggu lagi?
yang Gila! Mereka memang
drama terlalu! Sudahlah, aku
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Bentuk
Sintaksis

6.

Sudut
Pandang

“Tangis” tidak hanya terdiri
dari kalimat pokok saja,
tetapi terdiri dari beberapa
kalimat
pokok
yang
dihubungkan dengan kata
perangkai atau kalimat
penghubung dan kalimat
bawahan. Dengan demikian
penceritaan drama “Tangis”
tersebut dapat lebih jelas
ditangkap dan dipahami
oleh pembaca walaupun
kalimatnya terlalu panjang
dan rumit.

Tokoh
cerita
yang
dibiarkan berkisah sendiri
itulah
yang
kemudian
menjadi tokoh utama, sebab

yang
akan
menghadapinya! (Mencari
batu
untuk
senjata)
Tenanglah kalian. Kita
mengakui bahwa kita
memang makhluk lemah
(mulai menangis), miskin,
bodoh, dan tak punya
daya. Tetapi itu tidak
berarti bahwa kita dapat
mereka
hina
secara
semena-mena.
(Sambil
menangis) Berapa kali
mereka
melakukannya?
Huh, Cacing pun mungkin
mengeliat jika diinjak,
apalagi kita, manusia!
Mungkin kini mereka
akan gentar pada tekad
perlawanan kita. Tetapi
jangan puas, mereka harus
diberi pelajaran, agar tahu
benar-benar bahawa kita
bukanlah barang mainan.
(Menangis) Baiklah, akan
kucari mereka dengan
batu-batu di tanganku,
(Beranjak pergi) (hlm. 18)
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dialah yang lebih banyak
tampil
membawakan
sebagai peristiwa, tindakan,
dan hubungan dengan
tokoh-tokoh lain. Dalam
drama “Tangis” ini sudut
pandang tokoh akulah yang
selalu hadir dalam setiap
cerita.
7.

Amanat

Amanat
yang
ingin
disampaikan
oleh
pengarang adalah sebuah
persahabatan
yang
dibangun
dengan
kepercayaan
dan
kepedulian
terhadap
kesedihan yang dialami
oleh seorang sahabat

Kutipan 1.
Hana : Ada apa ini? Fani,
Gina, mengapa menangis?
Mengapa? Katalah, siapa
tahu aku dapat membantu.
Ayolah, Fani, apa yang
terjadi? Ayolah, Gina,
hentikan
sebentar
tangismu! (hlm. 17)
Inu : (Muncul tergobohgoboh) Ada apa ini?
Mereka mengganggu lagi?
Gila! Mereka memang
terlalu! Sudahlah, aku
yang
akan
menghadapinya! (Mencari
batu
untuk
senjata)
Tenanglah kalian. Kita
mengakui bahwa kita
memang makhluk lemah
(mulai menangis), miskin,
bodoh, dan tak punya
daya. Tetapi itu tidak
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berarti bahwa kita dapat
mereka
hina
secara
semena-mena.
(Sambil
menangis) Berapa kali
mereka
melakukannya?
Huh, Cacing pun mungkin
mengeliat jika diinjak,
apalagi kita, manusia!
Mungkin kini mereka
akan gentar pada tekad
perlawanan kita. Tetapi
jangan puas, mereka harus
diberi pelajaran, agar tahu
benar-benar bahawa kita
bukanlah barang mainan.
(Menangis) Baiklah, akan
kucari mereka dengan
batu-batu di tanganku,
(Beranjak pergi) (hlm. 18)
Jati : (Muncul, heran
melihat situasi itu,
kemudian marah
kepada Inu) Inu!
kenapa
meraka?
(hlm. 18)
Inu : Ampun, Jati! Sabar,
Jati!
Nih,
baca.
(memberikan
selembar
kertas) (hlm. 19)
Jati : (Muncul, heran
melihat
situasi
itu,
kemudian marah kepada
Inu) Inu! Kau apakan
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mereka? (hlm. 18)

Triangulator
Ketapang 18 Juni 2017

Frans Jepi Nexion, S.Pd.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Menengah Atas
Drama “Tangis” sesuai dengan Kurikulum 2013

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: XI/ II

Materi Pokok

: Teks Drama

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

A. KOMPETENSI INTI
KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, manalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara afektif
dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

88
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No.
1.

Kompetensi Dasar

Indikator

3.4 Mengidentifikasi unsur intrinsik teks 3.4.1 Siswa mampu mengidentifikasi
drama baik lisan maupun tulisan.

unsur intrinsik drama.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pembelajaran diharapkan:
1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik drama.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Mengenal pengertian naskah drama
2. Mengenal unsur intrinsik drama
E. Metode Pembelajaran
Metode : Saintifik Learning
F. Media dan Sumber Belajar
Media : Teks drama “Tangis”
Sumber Belajar:
1. Buku Kumpulan Drama Remaja
2. Buku yang berkaitan dengan teks drama
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Kosasih, Engkos. 2014. Buku Kretif Berbahasa Indonesia untuk SMK kelas XI. Jakarta:

Erlangga.
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
Waktu

1. Guru memulai pelajaran dengan memberi
salam kepada para siswa.
2. Guru meminta salah satu siswa memimpin
doa sebelum pelajaran dimulai.
Pendahuluan

3. Guru mempresensi siswa.
4. Guru memberikan motivasi kepada siswa
dalam mengikuti proses pembelajaran.
5. Peserta didik menerima informasi tentang
keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan
yang akan dilaksanakan.
6. Guru menyampaikan kompetensi dasar,
indikator, tujuan pembelajaran dan langkahlangkah pembelajaran.

Inti

Mengamati
1. 1. Guru menyampaikan hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang
akan dilalui.
2.
3. Menanya
4. 1. Peserta didik menanyakan seputar

10 Menit
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pengertian drama.
5. 2. Peserta didik membuat pertanyaan yang
berhubungan unsur intrinsik drama.
6. Mengeksplorasi (Menalar
1. Peserta didik membuat kelompok dalam
satu kelompok terdiri dari 3 orang.
2. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok
dengan bimbingan guru yang siap
mengarahkan
Mengasosiasi (Mencoba)
1. Peserta didik mengidentifikasi mengenai
unsur Intrinsik drama yang terdapat
dalam teks drama “Tangis”.
2. Peserta didik berdiskusi dengan teman
kelompok.
3. kelompok menyimpulkan hasil temuan
mereka.
Mengkomunikasikan
1. Perwakilan kelompok menyampaikan
hasil temuan mereka di depan kelas.
2. Kelompok saling menilai kebenaran dan
kejelasannya.
3. Peserta didik menanggapai presentasi

70 Menit
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teman/ kelompok lain secara santun.
Penutup 1. 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi
pelajaran.
2 2. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah 10 Menit
dilakukan.
4. Menutup proses pembelajaran.
5. Memberi salam.

H. Penilaian Hasil Pembelajaran
1. Penilaian Sikap
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

: XI/II

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan adalah menunjukkan perilaku
sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam menggunakan bahasa
Indonesia dalam pembelajaran drama.
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai kriteria berikut:
Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan!
No.

Nama siswa

Aspek perilaku yang dinillai
Tanggung jawab

2. Penilaian Pengetahuan
Teknik : Tertulis

Disiplin

Responsif

Percaya diri

Keterangan
jujur
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Bentuk : Uraian
Instrumen :
1. Mengidentifikasi unsur intrinsik drama “Tangis”.
Kriteria Penilaian
No

Deskripsi

Skor

Skor Maksimal

soal
1.

Mengidentifikasi unsur intrinsik

4

10

drama “Tangis” sangat tepat
Mengidentifikasi unsur intrinsik

3

drama “Tangis” tepat
Mengidentifikasi unsur intrinsik

2

drama “Tangis” cukup tepat
Mengidentifikasi unsur intrinsik

1

drama “Tangis” kurang tepat

Pedomen Penilaian
Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria.
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
Skor maksimal
Yogyakarta, 22 September 2017
Praktikkan

Yeni Magdalena
NIM: 131224028
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LAMPIRAN
1. Pengertian Naskah Drama
Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon (Wiyanto, 2002:31). Dalam
naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, diolog yang diucapkan para tokoh, dan
keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan kadang-kadang juga dilengkapi penjelasan tentang
tata busana, tata lampu, dan tata suara (musik penggiring). Jadi naskah drama mengutamakan
pengucapkan-pengucapan dari para pemainnya agar para penonton mengerti dan memahami
seluruh cerita.
2. Unsur Intrinsik Drama
unsur intrinsik drama adalah elemen-elemen fiksional yang membangun karya fiksi itu
sendiri sebagai suatu wanana. ) unsur intrinsik adalah unsur yang berkaitan dengan eksistensi
satra sebagai struktur verbal yang otonom. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra
hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang utama yang harus ada dalam
sebuah drama. Unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu
sendiri. Unsur- unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur
intrinsik adalah unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Kepaduan
antarberbagai unsur inilah yang membuat sebuah drama terwujud. Unsur yang dimaksud adalah
tokoh, latar, alur, tema, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur instrinsik ialah unsur yang
membangun suatu drama.


Tokoh

Tokoh cerita adalah orang yang mengambil bagian dan mengalami peristiwa-peristiwa yang
digambarkan dalam alur cerita. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pelaku
cerita. Tokoh dalam drama berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan
keadaan jiwa. Tokoh-tokoh dalam drama dapat diklasifikasikan seperti berikut ini. Berdasarkan
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sifatnya, tokoh diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh
tritagonis.


Latar

latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian
tempat, hubungan waktu, dan lingkungan social terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
Latar memberikan pijatan cerita secara konkret dan jelas. Latar juga memberikan kesan realitas
kepada pembaca, menciptkan suasana tertentu yang seolah-oleh sunggung ada dan terjadi.
Latar dalam arti yang lengkap meliputi aspek ruang dan waktu terjadinya peristiwa. Suatu
latar dapat terjadi pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Tempat dalam hal ini mempunyai
ruang lingkup yang sangat luas misalnya kota, desa, sungai, lembah, gunung, sekolah, rumah,
toko, dan lain-lain. Unsur tempat sangat mendukung terhadap perwatakan tema, alur serta unsur
yang lain. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan.


Alur

Setiap karya sastra tidak berupa teks saja, tetapi memiliki suatu makna yang terkandung di
dalamnya. Hal tersebut dapat ditunjukkan pengarang atau penulis melalui karyanya yang
ditunjukkan kepada pembaca. Pembaca diharapkan mampu mengatahui makna yang
disampaikan oleh pengarang berupa pokok pikiran, ide, dan gagasan. Tema merupakan pikiran
utama atau gagasan utama yang mendasari sebuah karya sastra atau karya tulis.
Alur disebut juga plot. Jalan cerita, susunan atau struktur naratif. Alur drama adalah
rangkaian peristiwa dalam karya sastra drama yang mempunyai penekanan pada adanya
hubungan kausalitas (sebab-akibat). Alur juga dapat disebut jalinan peristiwa dalam karya sastra
drama guna mencapai suatu efek.
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Tema

Penulis naskah drama harus menentukan tema terlebih dahulu tema yang akan
dikembangkan, karena tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema
berhubungan premis dengan drama tersebut yang berhubungan pula dengan dasar dari sebuah
drama dan sudut pandang yang dikemukakan oleh pengarangnya.


Bahasa

Unsur drama yang lain yang sangat penting adalah bahasa. Kiranya tidak perlu
dikemukakan lagi bahwa tanpa bahasa tidak mungkin diciptakan karya sastra drama. Dalam
hubungannya dengan alur, bahasa memiliki beberapa peran. Di samping perbuatan tokoh cerita,
bahasa menggerakkan alur cerita. Jadi di dalam bentuk ucapan tokoh juga dapat dilihat adanya
kata-kata ironi ramatik yang dapat menarik simpati penonton.
Bahasa juga menjelaskan latar dan suasana cerita. Melalui bahasa yang diucapkan oleh para
tokohcerita, kita dapat mengetahui tentang tempat, waktu, zaman dan keadaan di mana cerita
terjadi.
Secara khusus penggunaan bahasa dalam karya sastra meliputi :
1. Pilihan Kata
Pilihan kata di dalam penggunaan bahasa yaitu dengan menggunakan kata-katayang lugas
dan konkret. Serta mudah dipahami arti katanya.
2. Pola Kalimat dan Bentuk Sintaksis
Bahasa di sini tidak hanya terdiri dari kalimat pokok saja, tetapi terdiri dari beberapa kalimat
pokok yang dihubungkan dengan kata penghubung dan kalimat bawahan. Pembalikan kalimat
dan penghilangan kata juga termasuk di dalam pola kalimat maupun bentuk sintaksisnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97



Sudut Pandang

Sudut pandang cerita, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam: persona
pertama`, first-person, gaya “aku” dan persona ketiga, third-person, gaya “dia”. Jadi, sudut
pandang “aku” atau “dia” dengan bebrbagai kreasinya, sebuah cerita dapat dikisahkan. Sudut
pandang adalah hubungan di tempat pencerita berdiri dan ceritanya. Hubungan ini ada dua
macam, yaitu hubungan pencerita diaan dengan ceritanya dan hubungan pencerita akuan dengan
ceritanya.


Amanat

Amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang.
Amanat dapat terlihat di dalam tingkah laku tokoh. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh
diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan. Karya
fiksi menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan. Sifatsifat luhur kemanusia pada hakikatnya bersifat universal. Artinya sifat-sifat itu dimiliki dan
diyakini kebenarannya oleh manusia sejagad.
Amanat yang hendak disampaiikan oleh pengarang melalui dramanya harus dicari oleh
pembaca atau penonton. Seorang pengarang drama sadar atau tidak sadar pasti menyampaikan
amanat dalam karyanya itu. Pembaca yang teliti akan menangkap apa yang tersirat dibalik yang
tersurat. Jika tema karya sastra berhubungan dengan arti dari karya sastra itu, maka amanat
berhubungan dengan makna (signifikan) dari karya itu. Tema bersifat sangat lugas, objektif, dan
khusus, sedangkan amanat bersifat kias, subjektif, dan umum.
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3. Teks drama “Tangis”

TANGIS
P. Hariyanto

Para Pelaku:
1. Fani
2. Inu
3. Gina
4. Jati
5. Hana
Pentas: Menggambarkan sebuah taman atau halaman.
01. Fani dan Gina sedang menangis, dengan suara yang enak didengar, dengan komposisi
yang sedap dipandang.
02. Hana : (Muncul tertegun, mendekati kedua temannya) Ada apa ini? Fani, Gina, mengapa
menangis? Mengapa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat membantu. Ayolah, Fani, apa
yang terjadi? Ayolah, Gina, hentikan sebentar tangismu!
03. Fani dan Gina tidak menggubris Hana. Mereka terus menangis secara memilukan.
04. Hana : Ya, Tuhan! Duka macam apakah yang Kaubebankan kepada kedua temanku ini?
Dan apa yang harus kulakukan bila aku tidak tahu sama sekali persoalannya semacam
ini? Fani, Gina, sudahlah! Kita memang wanita sejati, tanpa ada seorang pun yang berani
meragukan, dan oleh karena itu pula maka kita juga berhak istimewa untuk menangis.
Namun apa pun persoalannya, tidaklah wajar membiarkan seorang sahabat kebingungan
semacam ini, sementara kalian berdua menikmati indahnya tangisan dengan enaknya.
Ayolah, hentikan tangis kalian. Kalau tidak, ini akan kuanggap sebagai penghinaan yang
tak termaafkan, dan sekaligus akan mengancam kelangsungan persahabatan kita!
05. Fani dan Gina tertegun sejenak mendengar kata-kata Hana. Mereka menghentikan
tangis, saling bertatapan, lalu Gina memberikan selembar kertas kepada Hana. Keduanya
meneruskan tangisannya.
06. Hana membaca tulisan pada kertas itu. Ia termangu beberapa saat, geleng-geleng kepada,
kemudian ikut menangis pula.
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07. Inu
: (Muncul tergopoh-gopoh) Ada apa? Ada apa ini? Mereka mengganggu lagi?
Gila! Mereka memang terlalu! Sudahlah, aku yang akan menghadapinya! (Mencari batu
untuk senjata) Tenanglah kalian. Kita mengakui bahwa kita memang makhluk lemah
(mulai menangis), miskin, bodoh, dan tak punya daya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
dapat mereka hina secra semena-mena. (Sambil menangis) Berapa kali mereka
melakukannya? Huh, Cacing pun mengeliat jika diinjak, apa lagi kita, manusia! Mungkin
kini mereka akan gentar pada tekad perlawanan kita. Tetapi jangan puas, mereka harus
diberi pelajaran, agar tahu benar-benar bahwa kita buaknlah barang mainan. (Menangis)
Baiklah, akan kucari mereka dengan batu-batu di tanganku! (Beranjak pergi)
08. Hana : (Menahan Inu seraya memberikan selembar kertas)
09. Inu
: (Menerima kertas itu, membacanya, bengong sesaat, kemudian geleng-geleng
kepala dan tertawa-tawa sendiri.
Diamat-amatinya teman-temannya satu per satu sambil tersenyum)
10. Jati : (Muncul, heran melihat situasi itu, kemudian marah kepada Inu) Inu! Kauapakan
mereka?
11. Inu
: Tenang, Jati. Tidak ada apa-apa!
12. Jati : Enak saja! Senang, ya, dapat membuat orang lain menangis?
13. Inu : Hei, bukan aku penyebabnya, Jati! (Tertawa)
14. Jati : Kamu mampu tertawa sementara ketiga sahabatmu menangis duka. Di mana
perasaaanmu, Inu?
15. Inu
: Jati, apakah setiap tangis itu duka?
16. Jati : Tetapi mereka jelas Nampak menderita!
17. Inu
: (Tertawa) Tampak menderita tidak sama dengan nyata menderita!
18. Jati : Gila! Tidak kusangka! Aku kini tahu mutu pribadimu yang sesungguhnya, Inu!
19. Inu
: Ampun, Jati! Sabar, Jati! Nih, baca. (Memberikan selembar kertas)
20. Jati : (Dengan segan menerima, kemudian tertegun ketika membacanya) “Maaf, kami
sedang latihan acting menangis, jangan ganggu, ya!? Trim’s!” Gila! Sudah! Selesai!
Hentikan latihan gila-gilaan ini!
21. Semua tertawa terbahak-bahak, sementara Jati salah tingkah.
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