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MOTO

Sebaik-baik manusia adalah orang yang sanggup menjadikan dirinya sebesarbesarnya manfaat di tengah-tengah masyarakat

Jika tak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud

Allah akan mengapresiasi setiap tetes air mata dan keringatmu, jika itu untuk
perbuatan baik yang kamu lakukan untuk membahagiakan orang tuamu. Allah
tidak setega itu melihat hamba-Nya menengadah tangannya ke atas tanpa
memberinya sesuatu yang bahkan tak terduga dari apa yang ia harapkan.
(Retno Ariyani)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS. Ar-Rahman:13)
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ABSTRAK
Ariyani, Retno. 2020. “Analisis Tokoh Naskah Drama „Bapak‟ Karya
Bambang Soelarto”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Drama “Bapak” mengisahkan tentang seorang Bapak yang menyayangi
anaknya dan juga mencintai tanah airnya. Drama tersebut mengandung nilai-nilai
rasa nasionalisme dan kasih sayang seorang Bapak kepada anaknya. Penelitian
naskah drama “Bapak” memiliki tujuan mendeskripsikan hasil analisis tokoh
Bapak, Si Sulung, Si Bungsu, dan Perwira dalam naskah drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto. Tokoh dalam naskah drama merupakan unsur penggerak
dalam cerita. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan dialog dalam
naskah drama “Bapak” karya Bambang Soelarto. Data diperoleh dengan teknik
membaca dan mencatat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban keabsahan data penelitian ini dilakukan
dengan prosedur triangulasi data.
Hasil analisis tokoh naskah drama „Bapak” dalam penelitian ini sebagai
berikut. Pertama, Bapak merupakan tokoh utama – protagonis yang sering
muncul maupun dilibatkan dalam cerita. Bapak menjadi tokoh bulat yang mampu
memberikan kejutan karena tiba-tiba dimunculkan segi wataknya yang tak
terduga-duga. Dimensi sosiologis Bapak adalah berjiwa patriot, pejuang
kemerdekaan. Dimensi psikologis Bapak yaitu tegas, teguh pada pendirian.
Kedua, Sulung merupakan tokoh antagonis yang menyebabkan konflik dan sangat
berbeda pendapat dengan tokoh utama. Dimensi sosiologis Sulung yaitu seorang
pengkhianat dan memihak penjajah. Dimensi psikologis Si Sulung yaitu keras
kepala dan sombong. Ketiga, Bungsu merupakan tokoh peran pembantu yang
hadir untuk mendukung tokoh utama dan menjadi tokoh tritagonis sebagai peran
penengah atau pengantar protagonis dan antagonis. Dimensi sosiologis Si Bungsu
yaitu sayang keluarga dan memiliki tunangan seorang Perwira TNI. Dimensi
psikologis Bungsu yaitu perhatian, sayang keluarga, tegar. Keempat, Perwira
menjadi tokoh peran pembantu yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik,
tetapi untuk membantu menyelesaikan cerita. Dimensi sosiologis Perwira yaitu
sebagai tunangan Si Bungsu yang sibuk dengan urusan militer. Dimensi
psikologis Perwira yaitu taat pada tugas yang diberikan dan tegas.
Kata kunci: tokoh, drama
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ABSTRACT
Ariyani, Retno. 2020. “The Analysis of Script Drama‟s Character „Bapak‟
by Bambang Soelarto”. Thesis. Indonesian Language and Literature
Education Study Program, Fakulty of Teacher Training and Education,
Sanata Dharma University, Yogyakarta.
The drama "Bapak" tells the story of a father who loved his son and also
loved his motherland. The drama contains the values of a sense of nationalism
and affection of a father to his child. The research of the drama script "Bapak"
has the purpose of describing the results of the analysis of the figures of Bapak, Si
Sulung, Si Bungsu, and Perwira in the drama script "Bapak" by Bambang
Soelarto. The characters in the drama script are the driving elements in the story.
The data in this study are dialogue excerpts in the script of the drama "Bapak" by
Bambang Soelarto. Data obtained by reading and note taking techniques. Data
were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The validity of
the data of this study was carried out by the data triangulation procedure.
The results of the analysis of the drama script character "Bapak" in this
study as follows. First, Bapak are the main character - the protagonist who often
appears or is involved in the story. Bapak became a round figure who was able to
surprise you because of the unexpected appearance of his character. Sociological
dimension is patriot, a freedom fighter. The psychological dimension of Bapak is
firm on the establishment. Second, Si Sulung is an antagonist who causes conflict
and very different opinion with the main character. Sociological dimension is a
traitor and siding with the colonizers. Psychological dimension is stubborn and
arrogant. Third, Bungsu is a supporting role figure present to support the main
character and become a tritagonist as an intermediary or introduction to the
protagonist and antagonist. Sociological dimension is family love and having the
fiance of a Perwira TNI. The psychological dimension of Si Bungsu is attention,
compassion for the family, tough. Fourth, Perwira become auxiliary role figures
who are not directly involved in the conflict, but to help complete the story. The
sociological dimension is that of the Bungsu fiance who is busy with military
affairs. The psychological dimension of Perwira is to obey a given task,
responsibility and be firm.
Keywords: character, drama
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara etimologis, kata “drama” berasal dari bahasa Yunani draomai yang
berarti „berbuat‟, „berlaku‟, „bertindak‟, „bereaksi‟, dan sebagainya (Harymawan,
1988: 1). Drama juga dapat diartikan sebagai karya sastra dan seni pertunjukkan
(Hassanuddin, 1996: 7). Karena sastra termasuk cabang kesenian, drama
merupakan bentuk kesenian juga. Drama sebagai karya sastra selalu dihubungkan
dengan keindahan. Keindahan menimbulkan rasa senang bagi orang yang melihat
atau mendengarnya. Drama sebagai seni pertunjukkan dapat dinikmati penonton
dalam bentuk pementasan di panggung. Sebagai bentuk kesenian, drama sering
disebut seni pertunjukkan (performing art). Pertunjukkan tersebut dilakukan oleh
aktor (pemain, pelaku, pemeran watak tokoh) di atas panggung. Teknik
penyajiannya dapat berupa „gerak‟ atau „laku‟, cakapan (baik dialog maupun
monolog), atau penokohan (Satoto, 2012: 5).
Aristoteles (dalam Brahim, 1968: 52) mengatakan bahwa drama adalah
gambaran suatu tindakan atau aksi/gerak (a representation of an action). Sejalan
dengan Clay Hamilton (dalam Brahim, loc cit) merumuskan bahwa “Tiap drama
merupakan suatu cerita, yang dikarang dan disusun untuk dipertunjukkan oleh
pelaku-pelaku di atas panggung di depan publik”.
Hakikatnya drama adalah seni gerak yang dipertunjukkan/dipentaskan oleh
pemain/pelaku di atas panggung berdasarkan alur sebuah cerita yang ditonton oleh
publik. Hal ini yang membedakan drama dengan prosa dan puisi karena
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dimaksudkan untuk dipentaskan. Pementasan memberikan penafsiran bagi
sutradara dan pemain tentang teks drama yang dimainkan, sedangkan penonton
menafsirkan versi yang telah dipentaskan oleh para pemain. Pembaca teks drama
tanpa menyaksikan pementasannnya mau tidak mau harus membayangkan
alur/jalan peristiwa di atas panggung. Pementasan sendiri mengimbau pada
beberapa indera sekaligus dan didukung oleh berbagai orang bersama-sama
(Luxemburg, 1984: 159).
Sebagai bentuk karya sastra, drama berbeda dengan bentuk kesusastraan
lainnya, misalnya cerpen dan novel. Drama adalah cerita konflik manusia dalam
bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan
dan action dihadapan penonton (Harymawan, 1988: 12). Drama adalah sebuah
kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap manusia dengan gerak. Melalui
percakapan dan gerak yang disajikan dalam drama, penonton terbantu memahami
isi cerita. Tujuan mempelajari drama adalah memahami tokoh yang diperankan
sebaik-baiknya dalam sebuah pementasan.
Pada skripsi ini peneliti memilih naskah drama “Bapak” karya Bambang
Soelarto sebagai objek penelitian. Bambang Soelarto, seorang pengarang, lahir di
Purworejo 11 September 1936. Melalui dramanya yang berjudul Domba-Domba
Revolusi, Bambang Soelarto lebih terkenal karena pada awal dasawarsa 1960 itu
dinilai anti revolusi oleh kelompok Lekra sehingga karya tersebut dikritik habishabisan. Karya yang lain yaitu kumpulan sastra lakon berjudul Lima Drama
(1985). Drama “Bapak” merupakan salah satu judul dalam kumpulan naskah Lima
Drama.
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Drama “Bapak” mengisahkan tentang seorang Bapak yang menyayangi
anaknya dan juga mencintai tanah airnya. Bapak seorang mantan pejuang yang
memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Karena itu pula, ia akhirnya menembak mati
anak sulungnya sendiri yang merupakan seorang pengkhianat negara. Drama
tersebut mengandung nilai-nilai rasa nasionalisme dan kasih sayang seorang
Bapak kepada anaknya.
Penelitian drama ini juga dimaksudkan untuk menganalisis salah satu unsur
intrinsik drama yaitu tokoh. Tokoh dalam naskah drama merupakan unsur
penggerak dalam cerita. Tanpa adanya tokoh, cerita tidak akan berjalan, dan
dengan adanya tokoh timbul konflik-konflik dalam drama tersebut. Analisis tokoh
berdasarkan jenis dilihat dari segi pengembangan watak tokoh guna mengetahui
keempat tokoh yang berperan dalam drama termasuk tokoh utama, tokoh peran
pembantu, tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh datar, tokoh bulat. Setelah
dilakukan hasil analisis tersebut diharapkan para siswa dapat lebih memahami
peran tokoh ketika drama tersebut dipentaskan. Teori dan metode deskriptif
diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji drama secara mendalam dan
mendeskripsikan jenis-jenis tokoh dalam drama “Bapak”. Hasil penelitian ini juga
dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk pembelajaran drama di jenjang
Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah kelas XI.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar Pelajaran

pada

Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pembelajaran
drama dalam Kurikulum 2013 diajarkan di SMA kelas XI semester II sebagai
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penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013
akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kegiatan pembelajaran drama di
SMA. Untuk kelas XI semester II, salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai
siswa yaitu KD 4.18 Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca
atau ditonton secara lisan. Oleh karena itu, pembelajaran drama diarahkan agar
siswa mampu menikmati dan memahami sastra khususnya drama untuk
mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan sesuai tujuan yang ingin
dicapai dalam pembelajaran sastra.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.2.1

Bagaimana hasil analisis tokoh Bapak dalam naskah drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto?

1.2.2

Bagaimana hasil analisis tokoh Si Sulung dalam naskah drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto?

1.2.3

Bagaimana hasil analisis tokoh Si Bungsu dalam naskah drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto?

1.2.4

Bagaimana hasil analisis tokoh Perwira dalam naskah drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1.3.1

Mendeskripsikan hasil analisis tokoh Bapak dalam naskah drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto.

1.3.2

Mendeskripsikan hasil analisis tokoh Si Sulung dalam naskah drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto.

1.3.3

Mendeskripsikan hasil analisis tokoh Si Bungsu dalam naskah drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto.

1.3.4

Mendeskripsikan hasil analisis tokoh Perwira dalam naskah drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi atau kegunaan bagi berbagai
penelitian, yaitu sebagai berikut ini.
1.4.1

Manfaat Teoritis
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah

ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
khususnya drama.
1.4.2

Manfaat Praktis
Ada tiga manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.4.2.1 Bagi Guru
Bagi pembelajaran sastra di SMA, diharapkan dapat memberikan alternatif
untuk menyusun materi pelajaran bagi guru kepada siswa khususnya
pembelajaran drama di sekolah.
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1.4.2.2 Bagi Siswa
Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa tentang analisis
tokoh naskah drama sehingga siswa dapat memahami karakter tokoh ketika drama
tersebut dipentaskan.
1.4.2.3 Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan
penelitian dengan topik dan metode yang berbeda serta menjadi bahan
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya berupa penelitian tentang analisis
tokoh drama.
1.5 Batasan Istilah
1.5.1

Tokoh
Tokoh dalam seni sastra (termasuk drama) disebut tokoh „rekaan‟

(dramatis personae), yang berfungsi sebagai pemegang peran watak tokoh. Itulah
sebabnya bahwa „tokoh‟ sering juga disebut „watak‟ atau karakter (Satoto, 2012:
41). Watak, perwatakan, dan karakter menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh
seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi/sifatsifat pribadi seorang pelaku (Nurgiyantoro, 2007: 247).
1.5.2

Drama
Secara etimologis, kata “drama” berasal dari bahasa Yunani draomai yang

berarti „berbuat‟, „berlaku‟, „bertindak‟, „bereaksi‟, dan sebagainya (Harymawan,
1988: 1).
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1.6 Sistematika Penyajian
Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan
karya ilmiah ini sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah,
sistematika penyajian. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu yang
relevan, landasan teori berupa jenis-jenis tokoh. Bab III Metode Penelitian, berisi
jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian,
teknik analisis data, triangulasi data. Bab IV Pembahasan, berisi hasil penelitian
dan pembahasan tokoh naskah drama “Bapak” karya Bambang Soelarto berupa
pembagian tokoh berdasarkan jenis dan perannya masing-masing dalam drama.
Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan untuk dilaksanakan

peneliti sekarang sebagai berikut. Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Tokoh
dan Perwatakan serta Konflik pada Naskah Drama „Bapak‟ Karya B. Soelarto
Dilihat dari Psikologi Komunikasi” oleh Sugiantomas dkk, 2017. Tujuan
penelitian ini adalah 1) ingin mengetahui tokoh dan perwatakan pada naskah
drama “Bapak” karya B. Soelarto; 2) ingin mengetahui konflik pada naskah drama
“Bapak” karya B. Soelarto; 3) ingin mengetahui tokoh dan perwatakan pada
naskah drama “Bapak” karya B. Soelarto dilihat dari psikologi komunikasi; 4)
ingin mengetahui konflik pada naskah drama “Bapak” karya B. Soelarto dilihat
dari psikologi komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif.
Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Sugiantomas dkk dengan
penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama bersifat penelitian
analisis sastra dengan judul drama yang sama yaitu drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto. Sugiantomas menganalisis tokoh dan perwatakan serta konflik
pada naskah drama “Bapak” dilihat dari psikologi komunikasi, sedangkan peneliti
menganalisis tokoh dilihat dari dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dimensi
psikologis, dan jenis tokoh dilihat dari segi pengembangan watak tokoh naskah
drama “Bapak”.

8
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Penelitian yang kedua yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Tokoh
Karakter Drama Badai Sepanjang Malam karya Max Arifin dan Rencana
Pembelajarannya dengan Metode Cooperative Learning untuk Siswa SMA Kelas
XI Semester II” oleh Kusumastuti, 2018. Tujuan penelitian ini adalah melengkapi
bahan ajar pembelajaran Sastra Indonesia yang masih minim dengan
menitikberatkan pada deskripsi karakter tokoh drama Badai Sepanjang Malam
yang dianalisis menggunakan teknik ekspositori dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan
memaparkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil analisis penelitian ini
dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA Kelas XI
Semester II.
Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2018) dengan
penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama bersifat penelitian
analisis sastra dengan menganalisis tokoh karakter drama. Kusumastuti
menganalisis tokoh karakter Badai Sepanjang Malam karya Max Arifin yang
hasilnya dapat diimplementasikan berupa RPP untuk pembelajaran sastra di SMA
Kelas XI, sedangkan peneliti mendeskripsikan hasil analisis tokoh dalam drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto. Hasil analisis berupa penggambaran tokoh
dilihat dari dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dimensi psikologis, dan jenis
tokoh dilihat dari segi pengembangan watak tokoh naskah drama “Bapak” yang
dapat dimanfaatkan oleh guru Bahasa Indonesia untuk pembelajaran drama di
sekolah sebagai bahan ajar untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
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(RPP) sesuai Kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlaku di Indonesia,
khususnya tingkat SMA kelas XI semester II.
Penelitian yang ketiga yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Perwatakan
dan Penokohan dalam Naskah Drama „Abu‟ Karya Bambang Soelarto” oleh Alim,
2000. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis tokoh dan
penggambaran watak tokoh. Metode dalam peneltian ini adalah 1) pengumpulan
data menggunakan metode dokumentasi, 2) teknik analisis data menggunakan
deskriptif interpretatif, 3) rancangan penelitian menggunakan rancangan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan penokohan dan perwatakan yang kompleks serta
tokoh-tokoh dalam drama “Abu” merupakan tokoh yang simbolis.
Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Alim (2000) dengan penelitian
yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama bersifat penelitian analisis
sastra dan satu pengarang yaitu Bambang Soelarto. Alim (2000) menganalisis
penokohan dan perwatakan drama “Abu”, sedangkan peneliti menganalisis tokoh
drama “Bapak” karya Bambang Soelarto. Kedua drama tersebut terdapat dalam
kumpulan naskah Lima Drama.
Penelitian yang keempat yaitu skripsi yang berjudul “Unsur Intrinsik
Drama „Tangis‟ Karya P. Hariyanto dan Rancangan Pembelajarannya Berbentuk
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA” oleh Magdalena, 2018. Tujuan
penelitian ini mendeskripsikan setiap unsur intrinsik dan rancangan pembelajaran
berupa 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.
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Hasil analisis penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran
sastra di SMA dalam bentuk silabus dan RPP.
Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Magdalena (2018) dengan
penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama bersifat penelitian
analisis sastra. Magdalena menganalisis unsur intrinsik drama “Tangis” karya P.
Hariyanto dan rancangan pembelajarannya berupa RPP sesuai Kurikulum 2013.
Peneliti menganalisis salah satu unsur intrinsik drama yaitu tokoh drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto. Hasil analisis berupa deskripsi tokoh dilihat dari
dimensi fisik, dimensi sosiologis, dimensi psikologis, dan jenis tokoh dilihat dari
segi pengembangan watak tokoh drama “Bapak” karya Bambang Soelarto yang
dapat dimanfaatkan oleh guru Bahasa Indonesia untuk pembelajaran drama di
sekolah sebagai bahan ajar untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sesuai Kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlaku di Indonesia,
khususnya tingkat SMA kelas XI semester II.
2.2 Landasan Teori
2.2.1

Pengertian Drama
Berdasarkan etimologi (asalusul bentuk kata), kata “drama” berasal dari

kata Yunani draomai yang berarti „berbuat‟, „berlaku‟, „bertindak‟, „bereaksi‟, dan
sebagainya (Harymawan, 1988: 1). Jadi, drama berarti perbuatan atau tindakan.
Pengertian lain dikemukakan Moulton (via Harymawan, 1988: 1) yang
mengartikan drama sebagai hidup yang dilukiskan dengan gerak. Jadi, drama
adalah menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara langsung.
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Drama sering disebut sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal dari
bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti ajaran. Sandiwara
berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan.
Sedangkan teater diambil dari bahasa Inggris theater yang berarti gedung1
pertunjukkan atau dunia sandiwara. Kata theater bahasa Inggris itu berasal dari
bahasa Yunani theatron yang berarti takjub melihat.
2.2.2

Unsur-unsur Drama
Satoto (2012: 39) memaparkan unsur-unsur penting yang membina
struktur sebuah drama, dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Tema dan amanat,
2. Penokohan (karakterisasi, perwatakan),
3. Alur (plot),
4. Setting (latar),
5. Tikaian atau konflik, dan
6. Cakapan (dialog, monolog).
Pada penelitian ini penulis hanya akan memaparkan teori tentang

penokohan (karakterisasi, perwatakan) karena sesuai judul penelitian skripsi ini
yaitu analisis tokoh naskah drama “Bapak” karya Bambang Soelarto.
2.2.2.1 Tokoh Drama
Tokoh dalam seni sastra (termasuk drama) disebut tokoh „rekaan‟
(dramatis personae), yang berfungsi sebagai pemegang peran watak tokoh. Itulah
sebabnya bahwa „tokoh‟ sering juga disebut „watak‟ atau karakter (Satoto, 2012:
41). Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai
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jawab terhadap pertanyaan: “Siapa tokoh utama drama itu?”, atau “Ada berapa
orang jumlah pelaku drama itu?”, atau “Siapa tokoh protagonis dan antagonis
dalam drama itu?”, dan sebagainya. Watak, perwatakan, dan karakter menunjuk
pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih
menunjuk pada kualitas pribadi/sifat-sifat pribadi seorang pelaku (Nurgiyantoro,
2007: 247). Penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan
karakter dan perwatakan yang menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu
dengan watak (-watak) tertentu dalam sebuah cerita. Jones (via Nurgiyantoro,
2007: 165) mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas
tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita.
Satoto (2012: 43) memaparkan ada empat jenis tokoh peran watak yang
merupakan anasir keharusan kejiwaan yaitu:
1) Tokoh Protagonis: peran utama, merupakan atau sentral cerita.
2) Tokoh Antagonis: peran lawan, ia suka menjadi musuh atau penghalang
tokoh protagonis yang menyebabkan timbulnya tikaian (konflik).
3) Tokoh Tritagonis: peran penengah, bertugas menjadi pelerai, pendamai
atau pengantar protagonis dan antagonis.
4) Tokoh Peran Pembantu: peran yang tidak secara langsung terlibat dalam
konflik (tikaian) yang terjadi, tetapi ia diperlukan untuk membantu
menyelesaikan cerita.
Dilihat dari segi perkembangan watak tokoh, dapat dikenal jenis-jenis
tokoh sebagai berikut:
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1) Tokoh Bulat (round character): tokoh dalam karya sastra, baik jenis lakon
maupun roman/novel yang diporsikan segi-segi wataknya hingga dapat
dibedakan dari tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh bulat dapat mengejutkan
pembaca, pendengar atau penonton, karena kadang-kadang terungkap
watak yang tidak terduga-duga.
2) Tokoh Datar atau Tokoh Pipih (flat character): tokoh dalam karya sastra,
baik lakon maupun roman/novel, yang hanya diungkapkan dari satu segi
wataknya. Tokoh semacam ini sifatnya statis, tidak dikembangkan secara
maksimal. Apa yang dilakukan tidak menimbulkan kejutan pada
publiknya. Tokoh-tokoh teater tradisional bentuk wayang, pada umumnya
termasuk tokoh datar atau tokoh pipih ini. Tokoh-tokoh wayang adalah
stereotip atau simbolik.
3) Tokoh Statis (static character): tokoh dalam roman/novel atau lakon, yang
dalam perkembangannya sedikit sekali, atau bahkan sama sekali tidak
berubah (bandingkan dengan tokoh datar atau tokoh pipih).
4) Tokoh Tambahan (Extra): tokoh dalam lakon yang tidak mengucapkan
sepatah kata pun. Mereka tidak memegang peranan, bahkan tidak penting
sebagai individu.
5) Tokoh Utama (protagonis/main character): peran utama berfungsi sebagai
pembentuk bahkan pencipta alur cerita dapat juga disebut „tokoh sentral‟.
2.2.2.2 Karakter
Unsur karakter (character) dalam drama biasa disebut tokoh adalah bahan
yang paling aktif untuk menggerakkan jalan cerita/alur. Karakter di sini adalah
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tokoh yang hidup, bukan mati. Karakter ini berpribadi, berwatak, dan memiliki
sifat-sifat karakteristik multimensional. Tokoh-tokoh ini akan membawakan tema
dalam keseluruhan rangkaian latar dan alur. Harymawan (1988: 25-26)
memaparkan ada tiga dimensi yang dimaksud yaitu dimensi fisiologis, dimensi
sosiologis, dan dimensi psikologis.
1. Dimensi fisiologis, ialah ciri-ciri badani seperti:
a.

Usia (tingkat kedewasaan),
Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan

suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Misalnya, umur
manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu
dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahunnya
sekarang. Usia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu usia kronologis, usia
mental, dan usia biologis.
b.

Jenis kelamin,
Jenis Kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki

dan

perempuan

yang

menentukan

perbedaan

peran

mereka

dalam

menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan. Perbedaan ini terjadi
karena mereka memiliki alat-alat untuk meneruskan keturunan yang berbeda,
yang disebut alat reproduksi.
c.

Keadaan tubuhnya,
Keadaan tubuh dapat dikenali melalui bentuk badan, apakah seseorang itu

bertubuh kurus, langsing, tinggi, tambun. Berbadan tegap, bungkuk, dan lain
sebagainya.
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d.

Ciri-ciri muka,
Ciri-ciri muka yang dapat diamati seperti bentuk mata, alis, hidung,

kelopak mata, gigi, rahang.
2. Dimensi sosiologis, ialah latar belakang kemasyarakatannya:
a.

Status sosial,
Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok

sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang
lebih besar lagi.
b.

Pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakat,.
Pekerjaan dan jabatan menunjukkan

status sosial seseorang di dalam

perannya dalam masyarakat.
c.

Tingkat pendidikan,
Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pedidikan yang dimiliki

oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta
disahkan oleh departemen pendidikan.
d.

Kehidupan pribadi,
Kehidupan pribadi merupakan hal-hal yang diinginkan dan kegiatan

sehari-hari yang dilakukan.
e.

Pandangan hidup, agama, kepercayaan, ideologi,
Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan

pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan
itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut
waktu dan tempat hidupnya
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f.

Aktivitas sosial, organisasi, hobi,
Aktivitas sosial adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan

masyarakat di lingkungan sekitar.
g.

Bangsa, suku, keturunan.
Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia

yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya,
biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
3. Dimensi psikologis, ialah latar belakang kejiwaan:
a.

Mentalis, ukuran moral/membedakan antara yang baik dan tidak
baik.

b.

Temperamen, keinginan dan perasaan pribadi, sikap dan perilaku.

c.

IQ (Inteligence Quotient), tingkat kecerdasan, kecakapan, keahlian
khusus dalam bidang tertentu.
Selain itu, unsur penokohan atau perwatakan itu juga dapat dibedakan

menjadi dua macam, yakni watak datar (flat characterization) dan watak bulat
(round characterization). Watak datar ialah watak tokoh-tokoh cerita yang
bersifat statis, sedangkan watak bulat mengacu pada sifat-sifat tokoh cerita yang
bermacam-macam (kompleks) karena tokoh tersebut terlihat dari segi wataknya,
kelemahan atau kekuatannya sehingga tidak menimbulkan kesan hitam putih.
Kernodle (via Dewojati, 2010: 170) mengungkapkan bahwa karakter
biasanya diciptakan dengan sifat dan kualitas khusus. Karakter tidak hanya
pengenalan tokoh melalui umur, bentuk fisik, penampilan, kostum, tetapi juga
sikap batin tokoh yang dimilikinya. Sikap batin itu, misalnya untuk
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mengidentifikasi apakah tokoh tersebut seorang peragu, humoris, periang, serius.
Menurut Kernodle, melalui analisis tokoh dalam drama dapat mengidentifikasi
apakah tokoh dalam drama sesuai dengan gagasan konvensional dalam
masyarakatnya atau tidak.
2.2.3

Kerangka Berpikir
Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui

bahasa. Karya sastra menurut ragamnya dibedakan atas puisi, prosa, dan drama.
Sebagai salah satu ragam sastra, drama dibangun oleh unsur intrinsik dan
ekstrinsik. Sebuah karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang
pengarang. Sastra dapat berupa cerita rekaan maupun pengalaman nyata dari sang
pengarang. Pengarang dapat mengekpresikan kehidupan yang dialami manusia
dengan lingkungan sehingga membentuk makna kehidupan dalam karya sastra.
Drama

adalah

seni

gerak

yang

dipertunjukkan/dipentaskan

oleh

pemain/pelaku di atas panggung berdasarkan alur sebuah cerita yang ditonton oleh
publik. Hal ini yang membedakan drama dengan prosa dan puisi karena
dimaksudkan untuk dipentaskan. Sebagai bentuk karya sastra, drama berbeda
dengan bentuk kesusastraan lainnya, misalnya cerpen dan novel. Drama adalah
cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas
dengan menggunakan percakapan dan action dihadapan penonton (Harymawan,
1988: 12). Drama adalah sebuah kesenian yang menggambarkan sifat dan sikap
manusia dengan gerak. Melalui percakapan dan gerak yang disajikan dalam
drama, penonton terbantu memahami isi cerita. Tujuan mempelajari drama adalah
memahami tokoh yang diperankan sebaik-baiknya dalam sebuah pementasan.
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Peneliti akan menganalisis salah satu unsur drama yaitu tokoh. Tokoh
dalam naskah drama merupakan unsur penggerak dalam cerita. Tanpa adanya
tokoh, cerita tidak akan berjalan, dan dengan adanya tokoh timbul konflik-konflik
dalam drama tersebut. Analisis tokoh dilihat dari dimensi fisik, dimensi
sosiologis, dan dimensi psikologis. Analisis tokoh dilihat dari segi pengembangan
watak tokoh guna mengetahui keempat tokoh yang berperan dalam drama yaitu
Bapak, Sulung, Bungsu, dan Perwira apakah termasuk tokoh utama, tokoh peran
pembantu, tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh datar, tokoh bulat. Setelah
dilakukan hasil analisis tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih memahami
peran karakter tokoh ketika drama tersebut dipentaskan.
Dalam penelitian ini, peneliti membaca terlebih dahulu drama tersebut.
Setelah membaca naskah drama, peneliti mengumpulkan data dengan menandai
kutipan dialog yang menunjukkan karakter tokoh dilihat dari dimensi fisiologis,
dimensi sosiologis, dimensi psikologis dan jenis tokoh dalam drama tersebut.
Kutipan dialog yang sudah ditandai akan dicatat oleh peneliti. Kemudian peneliti
mendeskripsikan dan merumuskan data yang diperoleh dari drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto. Setelah semua data diperoleh, langkah selanjutnya adalah
memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi yang akan diserahkan untuk
dianalisis oleh triangulator yang merupakan seorang dosen bidang sastra.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

Bagan 1 Kerangka Berpikir

Tokoh Bapak yang bijaksana, adil, dan menyanyangi anaknya
akhirnya harus menembak mati anak kandungnya sendiri karena
anaknya seorang pengkhianat negara.

Analisis Tokoh Naskah Drama
“Bapak” karya Bambang
Soelarto

Penggambaran tokoh
berdasarkan karakter
menggunakan teori
Harymawan

1. Dimensi Fisiologis
2. Dimensi Sosiologis
3. Dimensi Psikologis

Tokoh Bapak

Tokoh Si Bungsu

Penggambaran tokoh
menggunakana teori Satoto

Penggolongan tokoh berdasarkan jenis tokoh
watak peran yang dideskripsikan sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tokoh Utama
Tokoh Protagonis
Tokoh Antagonis
Tokoh Tritagonis
Tokoh Peran Pembantu
Tokoh Bulat
Tokoh Datar atau Tokoh Pipih

Tokoh Si Sulung

Tokoh Perwira
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan
informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut
apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif tidak diperlukan
administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan (Hikmawati, 2017: 88).
3.2 Sumber Data dan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk sumber tertulis
yang berupa sebuah naskah drama dari buku yang berjudul Lima Drama karya
Bambang Soelarto. Naskah yang diteliti adalah drama “Bapak” karya Bambang
Soelarto. Data penelitian berupa kutipan-kutipan dialog dalam naskah drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto. Jumlah halaman drama ada 15 halaman (hal.
102-116) yang diterbitkan oleh PT. Gunung Agung tahun 1985.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik
catat. Teknik baca digunakan untuk menyerap dan menginterpretasikan data
tertulis dengan cara membaca drama “Bapak” karya Bambang Soelarto. Teknik
catat digunakan untuk menambahkan data tertulis yang digunakan sebagai bahan
analisis ke dalam data penelitian (Sudikan, 2007: 104). Melalui teknik baca dan
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teknik catat ini peneliti akan menganalisis tokoh yang ada di dalam drama
“Bapak” karya Bambang Soelarto.
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah manusia (human instrument),
yakni peneliti sendiri dengan segenap kemampuan, pengetahuan, dan peralatan
yang dimiliki untuk melakukan analisis terhadap naskah drama ini. Peneliti
merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan
menjadi pelapor hasil penelitian (Moloeng, 2008: 168). Peneliti menetapkan
penelitian, memilih informasi dan melakukan pengumpulan data, menganalisis
data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu, peneliti
termasuk instrumen penelitian karena memiliki pengetahuan yang cukup tentang
penokohan dalam drama.
3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskriptif kualitatif karena data-data yang digunakan adalah berupa data-data
verbal yang memerlukan penjelasan deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh
sebagai berikut.
1. Peneliti membaca keseluruhan naskah drama “Bapak” karya Bambang
Soelarto yang terdapat di buku Lima Drama.
2. Peneliti mengidentifikasi tokoh-tokoh drama “Bapak” karya Bambang
Soelarto berdasarkan karakter tokoh dengan mencatat tokoh-tokoh yang
terdapat dalam naskah drama yang berupa dialog tokoh drama “Bapak”
karya Bambang Soelarto yang menunjukkan bukti mengenai karakter
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tokoh sesuai dengan peranannya. Drama dianalisis melihat penggambaran
pengarang dari dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi
psikologis. Tokoh-tokoh tersebut juga diklasifikasikan menjadi tokoh
utama, tokoh peran pembantu, tokoh tritagonis, tokoh protagonis dan
tokoh antagonis, tokoh bulat dan tokoh datar.
3. Peneliti melaporkan hasil analisis karakter tokoh yang berperan dalam
drama “Bapak” karya Bambang Soelarto berupa uraian dan penjelasan
dari kutipan dialog drama melalui prosedur triangulasi data. Berikut tabel
triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data.
No
.

Unsur

Nama
Tokoh

Hasil
Analisis

Keterangan
Hasil
Analisis

Setuju

Tidak
Setuju

Keterangan

3.6 Triangulasi Data
Pertanggungjawaban keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan prosedur
triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008: 330). Berdasarkan
paparan tersebut dapat disimpullkan bahwa trianggulasi data adalah pemeriksaan
data hasil penelitian yang berupa analisis tokoh “Bapak” dengan sumber bahan
analisis yang berupa naskah drama “Bapak” dapat menemukan bukti kebenaran
data penelitian. Triangulasi data mengacu pada kegiatan membandingkan atau
memeriksa hasil penelitian dengan sumber data untuk memperoleh kebenaran data
penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data
Unsur-unsur drama terbagi menjadi enam bagian yaitu tema dan amanat,
penokohan (karakterisasi atau perwatakan), alur (plot), setting (latar), tikaian
(konflik), cakapan. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis salah satu unsur
drama yaitu tokoh. Penelitian ini menggunakan naskah drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto sebagai bahan analisis yang dijabarkan pada bab IV mulai dari
tahap analisis awal sampai analisis akhir. Drama “Bapak” karya Bambang
Soelarto terdiri dari dua babak.
Pada bab ini, peneliti akan menguraikan rumusan masalah yaitu
bagaimana hasil analisis karakter tokoh Bapak, Si Sulung, Si Bungsu, dan Perwira
dalam naskah drama “Bapak” karya Bambang Soelarto. Data penelitian deskriptif
ini berupa kutipan-kutipan dialog tokoh drama “Bapak” karya Bambang Soelarto
yang dijabarkan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Peneliti mendeskripsikan
karakter tokoh yang berperan dalam drama “Bapak” menggunakan teori
penggambaran tokoh berdasarkan karakter yang bersifat multidimesional dari
Harymawan dan teori penggolongan tokoh yang diklasifikasikan sesuai
peranannya dari Satoto.
4.1.1 Sinopsis Drama “Bapak” karya Bambang Soelarto
Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis
tokoh drama “Bapak” karya Bambang Soelarto. Sebelum unsur tersebut dibahas,
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akan dideskripsikan terlebih dahulu drama “Bapak” karya Bambang Soelarto.
Drama ini berlatar Kota Yogyakarta tahun 1949. Tokoh Bapak (51 tahun) adalah
orang tua tunggal dari tokoh Si Sulung dan Si Bungsu. Drama ini diawali dengan
tokoh Bapak yang terkejut oleh kedatangan Si Sulung yang telah lama merantau.
Situasi republik saat itu sangat kacau karena tentara kolonial melancarkan agresi
militer kedua. Si Sulung memohon kepada Bapak untuk ikut serta dirinya
mengungsi ke luar negeri. Akan tetapi Bapak menolak lantaran dalam dirinya
timbul tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air dari tangan
penjajah.
Selain itu, Bapak juga beralasan dengan hidup di luar negeri, itu sama
artinya dengan tunduk pada penjajah. Ketegangan terus terjadi antara bapak dan
sulung. Saat Bapak mendengar suara radio pemancar di kamar Si Sulung, Bapak
segera mencari tahu ke kamar Si Sulung. Pada saat yang sama, Si Bungsu sedang
kedatangan tamu, yaitu Perwira yang merupakan tunangan Si Bungsu. Mereka
berdua terkejut mendengar bunyi tembakan pistol dari ruang dalam. Seketika
Bapak keluar kamar dan menjelaskan pada Si Bungsu dan Perwira bahwa dirinya
telah menembak mati Si Sulung. Bapak melakukan hal itu karena mengetahui Si
Sulung adalah mata-mata tentara kolonial.
Walaupun Bapak sungguh kecewa pada Si Sulung, namun demi
menyelamatkan negara, Bapak menembak mati putra yang amat disayanginya itu.
Akhir drama ditutup dengan keputusan Bapak untuk tetap tinggal di rumah untuk
melawan musuh. Sementara itu Bapak meminta Si Bungsu dan Perwira untuk
pergi menyelamatkan diri dari tempat itu.
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4.2 Hasil Penelitian Analisis Tokoh dalam Naskah Drama “Bapak”
Tokoh drama “Bapak” dianalisis dengan cara membaca naskah drama dan
melihat penggambaran penulis pada bentuk fisik karakter-karakter yang meliputi
antara lain: usia, jenis kelamin, bentuk tubuh, penampilan, dan ciri khas yang
membuat penikmat mudah mengenali karakter tersebut. Sikap batin karakter juga
akan menjadi bagian dari analisis selain usia dan bentuk fisik. Sikap batin tersebut
dianalisis untuk mengetahui sifat yang dimiliki karakter tersebut apakah orang itu
humoris, periang, bijak, berani, serius, ceroboh. Selain itu, dengan mengenal
karakter, jalan cerita dan inti dari cerita akan lebih mudah kita pahami.
Drama “Bapak” karya Bambang Soelarto ini menghadirkan empat tokoh
karakter dalam naskah drama ini. Karakter-karakter tersebut yang pertama adalah
Bapak. Bapak adalah seorang pria berusia lanjut dan orangtua tunggal dari Si
Sulung dan Si Bungsu. Karakter yang kedua adalah Si Sulung, anak laki-laki
Bapak yang pertama. Karakter yang ketiga adalah Si Bungsu, anak perempuan
Bapak yang kedua. Karakter keempat adalah Perwira TNI yang berperan sebagai
tunangan dari Si Bungsu.
4.2.1 Hasil Analisis Tokoh Bapak
Drama “Bapak” menampilkan karakter Bapak yang menjadi tokoh utama
dan sekaligus tokoh protagonis dalam naskah drama ini. Sebagai tokoh utama,
tokoh Bapak selalu dihadirkan terus menerus dan mendominasi dalam babak 1
dan babak 2. Dimensi fisik karakter Bapak dijelaskan dalam penunjuk pementasan
bagian awal drama. Bapak digambarkan sebagai seorang pria berusia lanjut
sekitaran lima puluh tahunan lebih yang sedang gelisah memikirkan usulan Si
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Sulung yang mendadak pulang setelah bertahun-tahun merantau tanpa kabar.
Usia Bapak dapat ditafsirkan lebih dari lima puluh tahun yang ditunjukkan dalam
kutipan berikut:
(1) “Waktu itu seputar jam 10.00 Si Bapak yang sudah lanjut usia, jalan hilir
mudik dengan membawa beban persoalan yang terus menerus
merongrong pikirannya”. (hal. 103).
Dimensi sosiologis karakter Bapak digambarkan melalui dialog antara
Bapak dengan Si Sulung. Bapak adalah seorang patriot yang tidak mau tunduk
pada penjajah, ia lebih memilih berjuang untuk kemerdekaaan negara dan
kehormatan bangsa daripada hidup di bawah penjajahan. Walaupun jaminan perut
kenyang, kecukupan sandang pangan, dan kesejahteraan hidup aman tenteram apa
artinya apabila hidup di bawah penjajah.
(2) Bapak: "Nak, setiap patriot pada hakikatnya adalah seorang politikus jua.
Kendati tidak harus berarti menjadi seorang diplomat, seorang
negarawan. Dan, justru karena kesadaran dan pengertian politiknya
itulah, seorang patriot senantiasa membangkang terhadap tiap politik
penjajahan. Betapa pun manis bentuk lahirnya. Renungkanlah itu nak.
Dan marilah kuambil contoh masa lalu. Bukankah dulu semasa kita
masih hidup dalam alam Hindia-Belanda, kita hidup serba kecukupan
dalam sandang pangan. Tapi nak, apakah jaminan perut kenyang,
kecukupan sandang pangan, kesejahteraan hidup keluarga dalam suasana
aman tenteram dan masa pensiun yang enak, sudah dengan sendirinya
berarti hidup dalam kemerdekaan? Tidak anakku! Kemerdekaan tidak
ditentukan oleh semua itu. Kemerdekaan adalah soal harga diri
kebangsaan, soal kehormatan kebangsaan. Ia ditentukan oleh kenyataan,
apakah suatu bangsa menjadi yang dipertuan mutlak atas bumi
pusakanya sendiri atau tidak. Ya anakku, renungkanlah kebenaran
ucapan ini. Renungkanlah..." (hal. 106-107).
(3) Sulung : "Menyesal ya, Bapak. Rupanya kita berbeda kutub dalam tafsir
makna..." (hal. 107).
Dimensi psikologis karakter Bapak digambarkan melalui perwatakan yang
dimilikinya. Bapak memiliki suatu prinsip, keyakinan, keteguhan hati, dan
kesetiaan terhadap bumi pusaka dalam mengahadapi persoalan yang dihadapinya.
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Walaupun harus mati sekalipun bapak ikhlas demi membela negaranya dan tetap
bertahan sampai akhir. Bapak bahkan tidak memaksakan kehendaknya pada anakanaknya, jika sulung ingin pergi silakan pergi dan jika si bungsu ingin mengungsi,
silakan pergi. Tetapi bapak yakin si bungsu yang selama ini tinggal bersama
bapak tahu betul arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Hal tersebut terdapat pada
kutipan berikut:
(4) Sulung
: "Ya, pertanda akan hilang keamanan, berganti huru-hara
keonaran. Dan mumpung masih keburu waktu, bagaimana dengan
putusan Bapak atas usulku itu?" (hal. 105).
(5) Bapak
: "Menyesal sekali nak..." (hal. 105).
(6) Sulung
: "Bapak menjawab dengan penolakan, bukan?" (hal. 105).
(7) Bapak
: "Ya." (hal. 105).
(8) Bapak: "Nak, apa pun yang akan terjadi aku akan tetap bertahan di sini.
Dan bila mereka melanda kota ini, Insya Allah aku pun akan ikut angkat
senjata. Bukan karena rumah dan tanah waris. Tapi karena kemerdekaan
bumi pusaka. Ya, mungkin pembelaanku sekali akan kurang berarti.
Namun, dalam setitik amal baktiku itulah kutemukan bahagia dalam sisa
usiaku. Dan kalaupun aku mesti mati untuk itu, niscayalah aku ikhlas
mati dalam damai di hati. Nah, kau pun tahu aku tidak pernah
memaksakan kehendakku pada anak-anakku. Bila ada anakku yang yakin
bahwa masa depannya di daerah pendudukan akan lebih membahagiakan
hidupnya, silakan pergi. Begitulah, bila adikmu mantap untuk mengungsi
ke sana, silakan pergi bersamamu. Tapi adikmu dibesarkan dalam alam
kemerdekaan, jadi dia tentulah dapat menilai arti kemerdekaan.
Karenanya, aku yakin ia akan tidak pernah ragu untuk menentukan ke
mana cinta hidupnya hendak dibawa. Dan kurasa bukanlah soal
pernikahannya dengan seorang perwira TNI yang menjadi timbang rasa,
timbang hatinya. Tapi pengertian cintanya pada kemerdekaan bumi
pusakanya!" (hal.107-108).
Bapak

dikategorikan

sebagai

tokoh

utama

karena

diutamakan

penceritaannya, paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan dengan
tokoh-tokoh lain. Bapak menjadi pusat penceritaan yang sedang memikirkan usul
dari anak sulungnya yang baru saja pulang setelah bertahun-tahun tinggal di
negara penjajah. Berikut ini kutipan dialognya :
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(9) Bapak: "Dia, putra sulungku. Si anak hilang telah kembali pulang. Dan
sebuah usul diajukan; segera mengungsi ke daerah pendudukan yang
serba aman tenteram. Hem ya, ya, usulnya dapat kumengerti. Karena ia
sudah terbiasa bertahun-tahun hidup di sana. Dalam sangkar. Jauh dari
deru prahara. Bertahun mata hatinya digelapbutakan oleh nina bobok,
lela buai si penjajah. Bertahun semangatnya dijinakkan oleh suap roti
keju. Celaka, oo betapa celaka nian." (hal.103).
Tokoh Bapak paling terlibat dalam konflik dengan Si Sulung. Bapak dan
Sulung selalu berbeda pendapat tentang makna kemerdekaan. Bapak yang lebih
mencintai kemerdekaan memilih jalan berjuang melawan penjajah, sedangkan Si
Sulung memilih tinggal bersama penjajah dan akhirnya menjadi pengkhianat
negara. Berikut ini bukti kutipan dialognya:
(10) Sulung : "Sudah kunyatakan tadi, bahwa antara kita ada perbedaan kutub,
perbedaan dalam merumuskan tafsir makna. Kita menempuh jalan yang
berbeda. Bapak memilih jalan pembangkangan, aku sebaliknya.
Konsekuensinya memang berat amat. Satu tragedi. Dan menurut
tanggapanku, tragedi yang bakal terjadi di sini menjadi tanggung jawab
kaum ekstremis, dari pihak yang sekeyakinan dengan Bapak."(hal. 110).
(11) Bapak: "Sayang sekali nak, kita tegak dalam dua kutub yang
bertentangan secara asasi. Tapi adalah keliru bila kau menimpakan
kesalahan dan tanggung jawab segala duka cita pada pihak kami, nak.
Kami cinta damai, tapi adalah pasti, lebih memberati kemerdekaan! Dan
bila pihak kalian membenarkan tindak paksa, tindak kekerasan dalam
menindas gerak perjuangan kemerdekaan,maka pihak kami pun
membenarkan pembangkangan bersenjata. Bagaimanapun juga,
kedudukan kami adalah bertahan diri. Nak, sejarah membuktikan bahwa
sejak kaum penjajah menjangkahi bumi pusaka kita, merekalah yang
menciptakan segala sengketa berdarah antara sesama kita. Politik
penjajahan merekalah yang menghasilkan duka cerita di tanah air. Ya, di
mana saja. Adalah kaum penjajah yang menjadi biang keladi dan yang
bertanggung jawab atas segala duka cerita bangsa yang terjajah!" (hal.
110).
Bapak merupakan tokoh protagonis dalam cerita pada naskah drama
“Bapak” ini. Hal tersebut diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung
oleh dialog. Bapak memiliki ideologi yang berlawanan dengan sang anak, yaitu Si
Sulung. Di mana tokoh Bapak diceritakan sebagai seseorang yang berjiwa patriot
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dan menjunjung tinggi kemerdekaan bumi pusaka. Bapak bertanya kepada Si
Sulung bagaimana pendapatnya tentang makna kemerdekaan, lalu Si Sulung
menjawab bahwa kemerdekaan baginya adalah bisa hidup damai dan
berdampingan serta tersedia lapangan pekerjaan. Akhirnya terjadi perbedaan
pendapat antara keduanya tentang makna kemerdekaaan. Berikut ini kutipan
dialognya:
(12) Bapak : "Bagaimana kemerdekaan menurut kau, nak?" (hal.106).
(13) Sulung: "Hem. Di sana kami punya wali negara, bangsa awak. Disana,
segala lapangan kerja terbuka lebar-lebar bagi bangsa awak. Di sana,
bagian terbesar tentara polisi, alat negara bangsa awak. Di atas
segalanya, kami di sana hidup dalam damai. Rukun berdampingan antara
si putih dan bangsa awak..." (hal. 106).
(14) Bapak: "Dan di atas segalanya pula, di sana si putih menjadi yang
dipertuan. Dan sebuah bendera asing jadi lambang kedaulatan, lambang
kuasa; penjajahan. Dapatkah itu kau artikan suatu kemerdekaan?"
(hal.106).
(15) Sulung : "Ah, Bapak berpikir secara politis. Itu urusan politik."
(hal.106)
(16) Bapak : "Nak, kemerdekaan atau penjajahan selalu soal politik. Selalu
merupakan buah politik." (hal.106).
(17) Sulung: "Baik-baik. Tapi ya Bapak, kita bukan politisi." (hal.106).
(18) Bapak: "Nak, setiap patriot pada hakikatnya adalah seorang politisi jua.
Kendati tidak harus berarti menjadi seorang diplomat, seorang
negarawan. Dan justru karena kesadaran dan pengertian politiknya itulah,
seorang patriot senantiasa membangkang terhadap tiap politik
penjajahan. Betapa pun manis bentuk lahirnya. Renungkanlah itu nak.
Dan marilah kuambil contoh masa lalu. Bukankah dulu semasa kita
masih hidup dalam alam Hindia-Belanda, kita hidup serba kecukupan
dalam sandang pangan. Tapi nak, apakah jaminan perut kenyang,
kecukupan sandang pangan, kesejahteraan hidup keluarga dalam suasana
aman tenteram dan masa pensiun yang enak, sudah dengan sendirinya
berarti hidup dalam kemerdekaan? Tidak anakku! Kemerdekaan tidak
ditentukan oleh semua itu. Kemerdekaan adalah soal harga diri
kebangsaan, soal kehormatan kebangsaan. Ia ditentukan oleh kenyataan,
apakah suatu bangsa menjadi yang dipertuan mutlak atas bumi
pusakanya sendiri atau tidak. Ya anakku, renungkanlah kebenaran
ucapan ini. Renungkanlah..." (hal.106-107).
(19) Sulung: "Menyesal ya, Bapak. Rupanya kita berbeda kutub dalam tafsir
makna..." (hal.107).
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Dilihat dari segi perkembangan watak, tokoh Bapak termasuk dalam tokoh
bulat (round character). Tokoh bulat adalah tokoh dalam karya sastra, baik jenis
lakon maupun roman/novel yang diporsikan segi-segi wataknya hingga dapat
dibedakan dari tokoh-tokoh lain. Tokoh bulat dapat mengejutkan pembaca,
pendengar atau penonton, karena kadang-kadang terungkap watak yang tidak
terduga-duga. Jika lebih dari satu ciri segi wataknya yang ditampilkan atau
digarap di dalam cerita sehingga tokoh ini dapat dibedakan dari tokoh-tokoh lain ,
maka tokoh itu disebut tokoh bulat/tokoh kompleks. Bapak menembak Si Sulung
karena mengetahui ternyata anak kandungnya sendiri adalah seorang pengkhianat
negara dan menjadi mata-mata yang selama ini bekerja untuk penjajah. Hal
tersebut dibuktikan pada kutipan berikut:
(20) Mendadak dari dalam kedengaran suara tembakan pistol beberapa kali. Si
Bungsu dan Perwira tersentak kaget. (hal. 111).
(21) Si Bapak mendadak muncul dengan pistol di tangan kanan dan sebuah
map tebal di tangan kiri. Mereka saling menatap dengan heran tegang. Si
Bapak meletakkan map di atas meja, pistol diletakkan di atasnya. (hal.
111-112).
(22) Bapak: "Aku ... aku telah menembak mati abangmu, anak kandungku
pribadi." (hal. 112).
Setelah terjadi perbedaan pendapat antara Bapak dan Si Sulung tentang
makna kemerdekaan, Bapak keheranan mendengar suara-suara pesawat pemancar
isyarat dari kamar Si Sulung yang sudah masuk ke dalam. Akhirnya dengan penuh
curiga Bapak masuk ke dalam kamar Si Sulung. Hal tersebut dibuktikan pada
kutipan berikut:
(23) Bapak :"Nak, keyakinanmu salah, sadarlah!" (hal.110).
(24) Sulung: "Salah bagi Bapak, benar bagiku. Dan aku sadar benar akan itu.
Dan aku bersedia menanggung segala risikonya." (hal. 110).
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(25) Dari dalam rumah kedengaran suara-suara isyarat pesawat pemancar
isyarat. Bapak tersentak keheranan. Dan dengan penuh curiga si Bapak
melangkah ke dalam. (hal.111)
Tokoh Bapak yang penyayang mendapati bahwa Sulung adalah
pengkhianat negara yang selama ini bekerja untuk penjajah. Setelah mengetahui
hal tersebut, akhirnya Bapak menembak mati Si Sulung. Hal itu bukan dendam
pribadi terhadap anaknya melainkan bukti kecintaan bapak terhadap kemerdekaan
bumi pusaka. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut:
(26) Bapak: "Karena dia anak kandungku pribadi. Karena aku cinta padanya.
Ya, karena cintaku itulah aku tidak rela ia meneruskan langkah sesatnya.
Langkah khianatnya, harus, ya, wajib dihentikan. Mestipun dengan jalan
membunuhnya. Tapi, dengan kematiannya aku telah menyelamatkan
jiwanya dari kesesatan hanya sampai sekian. Dengan kematiannya,
berakhirlah pula kerja nistanya sebagai pengkhianat. Ya, sekali ini aku
terpaksa memaksakan kehendakku pada anak kandungku sendiri. Dan
dengan kekerasan dalam bentuk pembunuhan! Itu kulakukan tanpa
dorongan dendam. Tanpa semangat kebencian pada pribadi almarhum.
Dan itu akan ku pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dia anak
kandungku pribadi. Tapi cinta kebapaanku ada batasnya. Karena aku
lebih cinta kemerdekaan bangsa dan bumi pusaka. Dan bagimu
kemerdekaan, sekali anak kandungku kujadikan tumbal sesaji. Bila saja
ia pahlawan, hendaklah gugur syahid di pangkuan Ibu Kemerdekaan.
Bila ia pengkhianat, matilah ia di tanganku pribadi. Dan celakalah ia
karena ia telah memilih kematian yang paling aib. Mati dalam khianat."
(hal. 114).
Tokoh Bapak mengalami perkembangan watak yang awalnya Bapak
penyayang dan tidak memaksakan kehendak terhadap anaknya walaupun terjadi
perbedaan pendapat dengan Si Sulung. Bapak mendapati bahwa Sulung adalah
pengkhianat negara yang selama ini bekerja untuk penjajah setelah terdapat buktibukti berupa alat pesawat pemancar isyarat radio, peta militer dan foto Si Sulung
dalam seragam tentara kolonial. Bapak akhirnya menembak mati anak
kandungnya begitu mengetahui bahwa Si Sulung adalah seorang mata-mata
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tentara Belanda dan menjadi pengkhianat negara. Demi membela tanah air dan
menyelamatkan jiwanya dari kesesatan Bapak terpaksa menembak Sulung tanpa
dorongan dendam dan kebencian pribadi terhadap Sulung. Hal tersebut terdapat
dalam kutipan berikut:
(27) Bapak: "Lihat-lihat! Dia dalam seragam tentara kolonial dengan pangkat
letnan. Lengkap dengan bintang jasa khianatnya menghiasi dada."
(28) Bapak: "Kau dengar sendiri, nak? Abangmu, seorang pengkhianat."
(29) Bapak: "Dia anak kandungku, pengkhianat!" (hal. 113).
(30) Bapak: "Karena dia anak kandungku pribadi. Karena aku cinta padanya.
Ya, karena cintaku itulah aku tidak rela ia meneruskan langkah sesatnya.
Langkah khianatnya, harus, ya, wajib dihentikan. Mesti dengan jalan
membunuhnya. Tapi, dengan kematiannya aku telah menyelamatkan
jiwanya dari kesesatan hanya sampai sekian. Dengan kematiannya,
berakhirlah pula kerja nistanya sebagai pengkhianat. Ya, sekali ini aku
terpaksa memaksakan kehendakku pada anak kandungku sendiri. Dan
dengan kekerasan dalam bentuk pembunuhan! Itu kulakukan tanpa
dorongan dendam. Tanpa semangat kebencian pada pribadi almarhum.
Dan itu akan ku pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dia anak
kandungku pribadi. Tapi cinta kebapaanku ada batasnya. Karena aku
lebih cinta kemerdekaan bangsa dan bumi pusaka. Dan bagimu
kemerdekaan, sekali anak kandungku kujadikan tumbal sesaji. Bila saja
ia pahlawan, hendaklah gugur syahid di pangkuan Ibu Kemerdekaan.
Bila ia pengkhianat, matilah ia di tanganku pribadi. Dan celakalah ia
karena ia telah memilih kematian yang paling aib. Mati dalam khianat."
(hal. 114).
4.2.2 Hasil Analisis Tokoh Si Sulung
Sulung merupakan anak pertama Bapak dan kakak dari Si Bungsu. Sulung
berusia 28 tahun yang ternyata seorang pengkhianat negara, ia baru saja pulang
setelah bertahun-tahun merantau tanpa kabar di negara penjajah. Sulung pulang
membawa usulan kepada Bapak serta adiknya untuk ikut pindah bersamanya ke
negara penjajah. Dimensi sosiologis karakter Sulung digambarkan melalui dialog
antara Bapak dengan Si Sulung. Pernyataan Sulung terhadap pertanyaan Bapak
tentang kemerdekaan dijawab dengan kesombongan bahwa ia merasa hidup damai
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berdampingan dengan penjajah, tersedia banyak lapangan pekerjaan. Hal ini dapat
dilihat dari kutipan berikut:
(31) Bapak : "Bagaimana kemerdekaan menurut kau, nak?" (hal. 106).
(32) Sulung : "Hem. Di sana kami punya wali negara, bangsa awak. Di sana,
segala lapangan kerja terbuka lebar-lebar bagi bangsa awak. Di sana,
bagian terbesar tentara polisi, alat negara bangsa awak. Di atas
segalanya, kami di sana hidup dalam damai. Rukun berdampingan antara
si putih dan bangsa awak..." (hal.106).
Si Sulung merupakan seorang pengkhianat negara, selama bertahun-tahun
merantau tanpa kabar ternyata Sulung tinggal di negara penjajah, ia kembali ke
rumah membawa misi untuk mengajak Bapak serta adiknya pindah bersamanya
ke negara penjajah sekaligus memata-matai keadaan bumi pusaka lalu mengirim
laporan kepada penjajah untuk melakukan penyerangan.

Sulung

memiliki

pesawat pemancar radio, potret dalam seragam tentara kolonial, dan pistol yang
merupakan bukti Si Sulung bekerja sama dengan kolonial Belanda. Hal tersebut
dibuktikan pada kutipan berikut:
(33) Bapak : "Pistol ini milik putra sulungku...?" (hal. 112).
(34) Perwira: "Pistol isyarat. Peta militer secara terperinci menggambarkan
denah kota ini, lengkap dengan tempat instalasi-instalasi militer, kubukubu pertahanan kita di sini." (hal. 112).
(35) Bapak: "Lihat-lihat! Dia dalam seragam tentara kolonial dengan pangkat
letnan. Lengkap dengan bintang jasa khianatnya menghiasi dada."(hal.
113).
Dimensi psikologis karakter Sulung digambarkan melalui perwatakan
yang dimilikinya. Sulung menyombongkan hidupnya damai dan merdeka bukan
menjadi budak belian di negara penjajah. Begitulan hidup merdeka menurut Si
Sulung. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:
(36) Sulung : "Bapak yang baik. Bertahun-tahun sudah aku hidup di daerah
pendudukan sana bersama beribu awak yang tercinta. Dan aku seperti
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juga mereka, tidak pernah merasa menjadi budak belian ataupun tawanan
perang. Ketahuilah ya Bapak, di sana kami hidup merdeka." (hal. 106).
(37) Bapak : "Bebaskah kau menuntut kemerdekaan?" (hal. 106).
(38) Sulung : "Hoho, apa yang mesti dituntut! Kami di sana manusia-manusia
merdeka." (hal. 106).
Sulung berusaha memberi tekanan kepada Bapak untuk ikut pindah
dengannya di negara penjajah. Sulung beralasan demi kedamaian masa tua
bapaknya dan masa depan adiknya, maka bapak dan adiknya harus ikut pergi
dengannya. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut:
(39) Sulung: "Baik-baik. Itu akan kurenungkan, mungkin kelak aku akan
membenarkan tafsir Bapak. Tapi sekarang ini dan dalam waktu
mendatang
yang
singkat,
aku
belum
bersedia
untuk
mempertimbangkannya. Lagipula, kita sekarang diburu waktu.
Karenanya,
kumohon
agar
Bapak
berkenan
sekali
lagi
mempertimbangkan usulku. Setidak-tidaknya, demi kedamaian hidup
masa tua. Bahkan, sebenarnya juga demi masa depan adikku satusatunya itu. Tapi, karena dia lebih memberati masa nikahnya dengan
seorang perwira TNI, terpulanglah pada kehendaknya sendiri. Cuma,
telah kupesankan padanya, agar ia segera saja pindah ke pedalaman yang
masih jauh dari jangkauan peluru meriam. Karena, kurasa wajah kota
tercintaku ini tak lama akan hancur lebur ditimpa kebinasaan perang."
(hal. 107).
Sulung yang keras kepala mengira bahwa Bapak menyimpan dendam
pribadi terhadap pemerintahan Hindia Belanda lantaran Bapak dulu pernah jadi
buronan pemerintahan Hindia Belanda. Padahal Bapak hanyalah seorang pejuang
yang melawan penjajah. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut:
(40) Sulung: "Ah, Bapak terpanggang oleh api sentimen patriotisme. Ya-ya,
aku memang dapat mengerti, lantaran dulu Bapak pernah menjadi
buronan pemerintah Hindia-Belanda. Bahkan, sampai-sampai
almarhumah Bunda wafat dalam siksa kesepian dan kegelisahan karena
Bapak selalu keluar masuk penjara. Dan, kini rupanya Bapak
menimpakan segala dendam itu kepada pemerintah kerajaan. Bapak,
sebaiknya lupakanlah masa lalu. Lupakanlah semua duka cerita itu." (hal.
108).
(41) Sulung: "Salah bagi Bapak, benar bagiku. Dan dengan penuh kesadaran
pula, aku bersedia menanggung segala risikonya." (hal. 110).
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Sulung merupakan tokoh antagonis karena menjadi lawan Bapak dalam
cerita ini. Tokoh antagonis merupakan peran lawan, ia suka menjadi musuh atau
penghalang tokoh protagonis yang menyebabkan timbulnya tikaian (konflik)
Tokoh antagonis diposisikan sebagai tokoh yang melawan cita-cita tokoh
protagonis. Tokoh ini mengemban misi tidak baik dan menentang tokoh
protagonis. Akhir nasib antagonis sangat bervariasi. Sulung menyombongkan diri
dan merasa merdeka tinggal di bersama penjajah selama bertahun-tahun. Hal
tersebut dibuktikan pada kutipan berikut:
(42) Si sulung tertawa. Sulung: "Bapak yang baik. Bertahun sudah aku hidup
di daerah pendudukan sana bersama beribu awak yang tercinta. Dan aku
seperti juga mereka, tidak pernah merasa menjadi budak belian ataupun
tawanan perang. Ketahuilah ya Bapak, di sana kami hidup merdeka."
(hal. 105-106).
Sulung merupakan tokoh datar karena di dalam perkembangan lakuan hanya
diungkapkan dari satu segi wataknya. Tokoh semacam ini sifatnya statis, tidak
dikembangkan secara maksimal. Apa yang dilakukan tidak menimbulkan kejutan
pada publiknya. Tokoh Si Sulung dalam drama tidak mengalami pengembangan
watak karena dari awal sampai akhir cerita Sulung adalah seorang pengkhianat
yang tidak mau berjuang untuk negaranya sendiri. Demi hidup nyaman di negara
kolonial ia menjadi mata-mata yang bekerja untuk penjajah untuk melancarkan
aksi agresi milter oleh tentara kolonial. Sikap dan watak Si Sulung dari awal
cerita sampai akhir tidak berubah walaupun Bapak telah mengingatkannya tentang
keyakinannya membela penjajah itu salah. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan
berikut:
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(43) Sulung: "Bapak yang baik. Bertahun-tahun sudah aku hidup di daerah
pendudukan sana bersama beribu awak yang tercinta. Dan aku seperti
juga mereka, tidak pernah merasa menjadi budak belian ataupun tawanan
perang. Ketahuilah ya Bapak, di sana kami hidup merdeka." (hal. 105106).
(44) Bapak :"Nak, keyakinanmu salah, sadarlah!"(hal. 110).
(45) Sulung : "Salah bagi bapak, benar bagiku. Dan, aku sadar benar akan itu.
Dan dengan penuh kesadaran pula aku bersedia menanggung segala
risikonya." (hal.110).
4.2.3 Hasil Analisis Tokoh Si Bungsu
Tokoh Si Bungsu merupakan anak perempuan Bapak yang kedua berumur
sekitar 24 tahun dan merupakan adik Si Sulung. Bungsu digambarkan gadis yang
perhatian, sayang keluarga dan memiliki tunangan seorang Perwira TNI. Dimensi
sosiologis Bungsu digambarkan melalui dialog antara Si Bungsu dengan Bapak.
Si Bungsu memiliki tunangan seorang Perwira TNI yang taat pada tugas dan
selalu sibuk dengan urusan militer sampai-sampai ia dan abangnya tidak sempat
bertemu ketika ia mengunjungi asramanya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan
berikut:
(46) Bungsu : "Ya, sehari kami tamasya mengitari seluruh penjuru kota.
Sayang sekali kami tidak berhasil menjumpai mas..."(hal. 104).
(47) Bapak : "Tunanganmu?" (hal. 104).
(48) Bungsu : "Ah, dia selalu sibuk dengan urusan kemiliteran melulu.
Bahkan, ketika kami mendatangi asramanya, ia tidak ada. Kata mereka,
ia sedang rapat dinas. Heh,eh seolah seluruh hidupnya tersita untuk
urusan-urusan militer saja." (hal. 104).
Dimensi psikologis Si Bungsu digambarkan melalui perwatakan yang
dimilikinya. Bungsu gadis yang perhatian, sayang terhadap abang dan bapaknya,
ia lalu pergi berbelanja untuk menyiapkan hidangan makan siang. Hal tersebut
terdapat pada kutipan berikut:
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(49) Bungsu: "Ah, tidak mengapa. Kau hanya sedang keletihan. Mengasolah
dulu, ya Abang. Mengasolah, kau begitu capek tampaknya. Bapak, biar
aku pergi belanja dulu untuk hidangan makan siang nanti." (hal. 105).
Si bungsu mengalami emosional ketika menatap wajah abangnya yang telah
mati dan dengan berlinang ia menutupi wajah jenazah sambil menggumam lirih
mengucapkan “Sesungguhnya manusia milik Tuhan, dan kepada-Nya kita
kembali”. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut:
(50) Perwira muncul dengan mengemban jenazah si Sulung yang sudah
diselimuti kain. Si Bapak memberi isyarat agar jenazah diletakkan di
lantai. Si Bungsu masih dengan mata berkaca basah menghampiri
jenazah si Sulung, dan dengan berlutut ia menyingkap selimut,
ditatapnya wajah jenazah dengan berlinang. Lalu, dengan gemetar, kain
diselimutkan lagi menutupi wajah jenazah.Sambil bangkit Si Bungsu
menggumam lirih. (hal. 114-115).
(51) Bungsu : "Sesungguhnya manusia itu kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa,
dan kepada-Nya jualah akhirnya manusia kembali." (hal. 115).
Si Bungsu menjadi tokoh peran pembantu yang mendukung pemikiran Bapak
dalam menolak usulan si Sulung. Tokoh peran pembantu memegang peran yang
tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi diperlukan untuk
membantu menyelesaikan cerita. Si Bungsu menanyakan bagaimana jawaban
Bapak perihal usul yang diajukan abangnya yaitu Si Sulung. Hal tersebut terdapat
pada kutipan berikut:
(52) Bungsu : "Oo, rupanya dia begitu rindu pada bumi kelahirannya. Seluruh
penjuru kota dipotreti semua. Tapi kurasa abang akan segera tiba. Dan
sudahkah Bapak menjawab usul yang diajukannya itu?" (hal. 104).
(53) Bungsu: "Jawaban Bapak sangat bijaksana" (hal. 105).
Si Bungsu merupakan tokoh tritagonis dalam drama karena menjadi penengah,
bertugas menjadi pelerai, pendamai atau pengantar protagonis dan antagonis. Si
Bungsu meratapi jenazah abangnya dan melihat potret abangnya dalam seragam
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kolonial Belanda yang menandakan bahwa abangnya adalah seorang pengkhianat.
Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut:
(54) Si Bungsu menghentikan sedu isakannya, cepat merebut potret dari tangan
Bapak. Gemetar si Bungsu menatap potret. Kemudian seolah potret itu
lepas sendiri jatuh ke lantai. Si Bungsu menutup kedua tangannya pada
wajah beriring suara melengking parah. (hal. 113).
(55) Bapak: "Tak perlu ia diratapi lagi, nak." (hal. 113).
(56) Si Bungsu dengan mata terkaca basah mengangguk pelan sambil menahan
kerunyaman hatinya dan deraian air mata kepedihannya. (hal. 113).
(57) Bungsu: "Tapi, kenapa mesti Bapak sendiri yang menghakimi." (hal. 114).
(58) Bungsu: "Oo, Bapak, betapa memelas kemalangan hidupnya. Betapa
memelas"(hal. 114).
(59) Bungsu: "Sesungguhnya manusia itu kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa,
dan kepada-Nya jualah akhirnya manusia kembali." (hal. 114).
4.2.4 Hasil Analisis Tokoh Perwira
Perwira merupakan tunangan Si Bungsu dan seorang Perwira TNI yang taat
pada tugas negara. Dimensi sosiologis Perwira digambarkan melalui dialog antara
Si Bungsu dengan Bapak. Si Bungsu sedikit mengeluh kepada Perwira
tunangannya, karena ia selalu sibuk dengan urusan-urusan militer dan Bapak
membenarkan tindakan Perwira karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab
sebagai seorang Perwira TNI untuk mengabdikan kepentingan negara di atas
segalanya. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut:
(60) Bungsu: "Ah dia selalu sibuk dengan urusan kemiliteran melulu. Bahkan
ketika kami mendatangi asramanya, ia tidak ada. Kata mereka, ia sedang
rapat dinas. Heheh seolah-olah seluruh hidupnya tersita untuk urusanurusan militer saja." (hal. 104).
(61) Bapak: "Kita sedang dalam keadaan darurat perang, nak. Dan dalam
keadaan begini bagi seorang prajurit, kepentingan negara di atas segala.
Bukan saja seluruh waktunya, bahkan juga seluruh jiwa raganya. Tapi,
eh, mana abangmu sekarang?" (hal. 104).
Dimensi

psikologis

Perwira

digambarkan

melalui

perwatakan

yang

dimilikinya. Bapak menanyakan apa yang akan dilakukan apabila mengetahui Si
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Sulung yang seorang pengkhianat tertangkap oleh Perwira, dengan tegas Perwira
menjawab “hukum tembak sampai mati”. Hal tersebut terdapat dalam kutipan
berikut:
(62) Bapak: "Nak, ijinkan kubertanya. Apa yang akan kalian lakukan
terhadapnya sekiranya ia sampai tertangkap kalian?" (hal. 113).
(63) Perwira : "Hukum tembak sampai mati." (hal. 113).
Perwira merupakan tokoh peran pembantu dalam drama ini karena tidak
secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi diperlukan untuk
membantu menyelesaikan cerita. Perwira menemukan barang bukti berupa alat
pesawat pemancar radio, pistol, peta militer dari dalam kamar Si Sulung. Hal
tersebut terdapat dalam kutipan berikut:
(64) Si Bapak terdiam. Si Bungsu terisak pilu. Perwira cepat pergi ke dalam.
Sejenak sepi, selain sedu sedan si Bungsu. Kemudian, Perwira muncul
dengan wajah memucat, tangan kanan mencangklong alat peneropong.
Tangan kiri mengepit lipatan peta militer dan pistol isyarat.
Perwira : "Sebuah alat pesawat pemancar isyarat radio. Dan yang kubawa
ini..." (hal. 112).
(65) Barang-barang diletakkan di atas meja.
Perwira : "Pistol isyarat. Peta militer secara terperinci menggambarkan
denah kota ini, lengkap dengan tempat instalasi-instalasi militer, kubu-kubu
pertahanan kita di sini." (hal. 112).
(66) Perwira muncul dengan mengemban jenazah si Sulung yang sudah
diselimuti kain. Si Bapak memberi isyarat agar jenazah diletakkan di lantai.
Si Bungsu masih dengan mata berkaca basah menghampiri jenazah si
Sulung, dan dengan berlutut ia menyingkap selimut, ditatapnya wajah
jenazah dengan berlinang. Lalu, dengan gemetar, kain diselimutkan lagi
menutupi wajah jenazah.Sambil bangkit Si Bungsu menggumam lirih. (hal.
114).
(67) Perwira yang telah mengambil barang-barang sitaan cepat-cepat menarik
tangan si Bungsu. Keduanya berlari keluar, tetapi henti sejenak di ambang.
(hal. 116).
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Tokoh Drama “Bapak”
Tokoh dalam seni sastra (termasuk drama) disebut tokoh „rekaan‟
(dramatis personae) berfungsi sebagai pemegang peran watak tokoh. Itulah
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sebabnya bahwa „tokoh‟ sering juga disebut „watak‟ atau karakter (Satoto, 2012:
41). Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya atau pelaku cerita. Tokoh atau
karakter adalah bahan baku yang paling aktif sebagai penggerak jalan cerita.
Tokoh dapat juga berfungsi sebagai pembentuk bahkan pencipta alur cerita.
Karakter drama “Bapak” dianalisis dengan cara membaca naskah drama
dan melihat penggambaran penulis pada bentuk fisik (dimensi fisiologis) karakterkarakter yang meliputi antara lain: umur, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri muka,
dan sebagainya yang membuat pembaca atau penonton mengenali karakterkarakter tersebut. Dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu latar belakang
kemasyarakatan meliputi antara lain: status sosial, pekerjaan, jabatan, pandangan
hidup, bangsa, suku, dan sebagainya. Dilihat dari dimensi psikologis yaitu latar
belakang kejiwaan meliputi antara lain: mentalis, ukuran moral, temperamen,
keinginan, sikap dan perilaku. Drama “Bapak” karya Bambang Soelarto
menghadirkan empat karakter tokoh dalam naskah drama. Empat Karakter tokoh
tersebut adalah Bapak, Si Sulung, Si Bungsu, dan Perwira.
Tokoh drama “Bapak” juga dianalisis berdasarkan jenis tokoh peran watak
yang merupakan unsur keharusan yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh
peran pembantu, tokoh tritagonis. Analisis tokoh dilihat dari segi pengembangan
watak tokoh guna mengetahui keempat tokoh yang berperan dalam drama
termasuk tokoh utama, tokoh datar, tokoh bulat. Penggambaran tokoh tersebut
dianalisis menggunakan teori Soediro Satoto dalam bukunya Analisis Drama &
Teater. Setelah dilakukan hasil analisis tersebut diharapkan para siswa dapat lebih
memahami peran tokoh ketika drama tersebut dipentaskan.
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4.3.1

Tokoh Bapak
Bapak (51 tahun) merupakan tokoh utama dan sekaligus tokoh protagonis

dalam naskah drama ini. Bapak memiliki suatu prinsip, keyakinan, keteguhan hati,
dan kesetiaan terhadap bumi pusaka. Bapak adalah seorang patriot yang tidak mau
tunduk pada penjajah, ia lebih memilih berjuang untuk kemerdekaaan negara dan
kehormatan bangsa daripada hidup di bawah penjajahan.
4.3.1.1 Tokoh Utama atau Tokoh Sentral
Tokoh utama atau peran utama berfungsi sebagai pembentuk bahkan
pencipta alur cerita dapat juga disebut „tokoh sentral‟(Satoto, 2012: 44).
Penggambaran Bapak sebagai tokoh utama terlihat dalam kutipan (5) ditandai
dengan kalimat “Dia, putra sulungku. Si anak hilang telah kembali pulang. Dan
sebuah usul diajukan; segera mengungsi ke daerah pendudukan yang serba aman
tenteram”. Drama “Bapak” menampilkan karakter Bapak sebagai tokoh utama
atau tokoh sentral dalam naskah drama ini. Tokoh Bapak berperan sebagai Bapak
dari Si Sulung dan Si Bungsu. Sebagai tokoh utama, karakter Bapak selalu
dihadirkan terus-menerus dalam babak 1 dan babak 2. Kemunculan karakter
Bapak yang terus-menerus membuat naskah drama “Bapak” lebih didominasi oleh
karakter tersebut.
Tokoh yang diutamakan paling banyak diceritakan sebagai pelaku
kejadian maupun yang dikenai kejadian adalah Bapak. Kehadiran Bapak dalam
drama “Bapak” ini sebagai seorang yang dikenai kejadian pada saat Bapak
dikagetkan dengan kedatangan putra sulungnya yang mendadak muncul setelah
bertahun merantau tanpa kabar berita dengan membawa sebuah usul.
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Penggambaran Bapak sebagai tokoh utama juga merujuk pada kutipan (6)
dan kutipan (7) ditandai dengan kalimat “Sudah kunyatakan tadi, bahwa antara
kita ada perbedaan kutub, perbedaan dalam merumuskan tafsir makna”. Tokoh
Bapak paling terlibat dalam konflik dengan Si Sulung. Bapak dan Sulung selalu
berbeda pendapat tentang tafsir makna kemerdekaan. Bapak yang lebih mencintai
kemerdekaan memilih jalan berjuang melawan penjajah, sedangkan Si Sulung
memilih tinggal bersama penjajah karena merasa hidupnya damai tanpa huru-hara
di negeri sana.
4.3.1.2 Tokoh Protagonis
Satoto (2012: 43) memaparkan bahwa tokoh protagonis adalah peran
utama, merupakan atau sentral cerita. Bapak merupakan tokoh protagonis dalam
cerita pada naskah drama “Bapak” ini. Penggambaran tersebut merujuk pada
kutipan (8), (9), (10), (14) ditandai dengan kalimat “Bagaimana kemerdekaan
menurut kau, nak?". Hal tersebut diungkapkan secara langsung maupun tidak
langsung oleh dialog. Tokoh yang memegang peran utama, merupakan sentral
cerita. Bapak memiliki ideologi yang berlawanan dengan sang anak, yaitu Si
Sulung. Di mana tokoh Bapak diceritakan sebagai seseorang yang berjiwa patriot
dan menjunjung tinggi kemerdekaan bumi pusaka. Bapak bertanya kepada Si
Sulung bagaimana pendapatnya tentang makna kemerdekaan, lalu Si Sulung
menjawab bahwa kemerdekaan baginya adalah bisa hidup damai dan
berdampingan serta tersedia lapangan pekerjaan. Akhirnya terjadi perbedaan
pendapat antara keduanya tentang makna kemerdekaaan.
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4.3.1.3 Tokoh Bulat
Satoto (2012: 44) memaparkan bahwa tokoh bulat (round character)
adalah tokoh dalam karya sastra, baik jenis lakon maupun roman/novel yang
diporsikan segi-segi wataknya hingga dapat dibedakan dari tokoh-tokoh lain.
Tokoh-tokoh bulat dapat mengejutkan pembaca, pendengar atau penonton, karena
kadang-kadang terungkap watak yang tidak terduga-duga. Dilihat dari segi
perkembangan watak, tokoh Bapak termasuk dalam tokoh bulat (round
character). Jika lebih dari satu ciri segi wataknya yang ditampilkan atau digarap
di dalam cerita sehingga tokoh ini dapat dibedakan dari tokoh-tokoh lain, maka
tokoh itu disebut tokoh bulat/tokoh kompleks. Penggambaran tersebut merujuk
pada kutipan (16), (17), (18) ditandai dengan kalimat “Aku telah menembak mati
abangmu, anak kandungku pribadi”. .Bapak menembak Si Sulung karena
mengetahui ternyata anak kandungnya sendiri adalah seorang pengkhianat negara
dan menjadi mata-mata yang selama ini bekerja untuk penjajah.
Setelah terjadi perbedaan pendapat antara Bapak dan Si Sulung tentang
makna kemerdekaan, Bapak keheranan mendengar suara-suara pesawat pemancar
isyarat dari kamar Si Sulung yang sudah masuk ke dalam. Hal tersebut merujuk
pada kutipan (19), (20), (21), (22) ditandai dengan kalimat “Dari dalam rumah
kedengaran suara-suara isyarat pesawat pemancar isyarat. Bapak tersentak
keheranan”. Akhirnya dengan penuh curiga Bapak masuk ke dalam kamar Si
Sulung. Tokoh Bapak yang penyayang mendapati bahwa Sulung adalah
pengkhianat negara yang selama ini bekerja untuk penjajah. Setelah mengetahui
hal tersebut, akhirnya Bapak menembak mati Si Sulung. Hal itu bukan dendam
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pribadi terhadap anaknya melainkan bukti kecintaan bapak terhadap kemerdekaan
bumi pusaka.
4.3.1.4 Dimensi Fisiologis Bapak
Dimensi fisiologis merupakan ciri-ciri badani seperti usia, jenis kelamin,
keadaan tubuh, dan lain-lain. Karakter Bapak dijelaskan oleh Bambang Soelarto
dalam petunjuk pementasan pada babak 1. Penggambaran tersebut terlihat dalam
kutipan (1) pada kalimat “Waktu itu seputar jam 10.00 Si Bapak yang sudah
lanjut usia”. Karakter Bapak dalam dimensi fisik digambarkan sebagai seorang
pria lanjut usia yang sedang mondar-mandir memikirkan suatu usulan yang
diajukan oleh anak sulungnya yang baru kembali setelah bertahun-tahun merantau
tanpa kabar berita. Kondisi karakter Bapak juga digambarkan dalam keadaan
gelisah memikirkan suatu persoalan yang merongrong pikirannya. Bapak terlihat
kaget melihat anak sulungnya telah kembali pulang dengan usul yang diajukan Si
Sulung untuk ikut tinggal bersama di negara asing Belanda.
Bapak dihadapakan pada permasalahan untuk ikut dengan anaknya atau
tetap bertahan di tanah air dalam kondisi penjajahan. Sebenarnya Bapak dapat
mengerti mengapa Si Sulung mengajukan usulan tersebut tapi di satu sisi Bapak
juga lebih mencintai tanah air. Bapak berpikir Si Sulung telah dibutakan oleh lela
buai kehidupan di negara asing yang jauh dari deru prahara. Tidak seperti keadaan
tanah air saat ini yang sedang dalam keadaan darurat perang setelah Belanda
melancarkan aksi agresi militernya.
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4.3.1.5 Dimensi Sosiologis Bapak
Dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu latar belakang kemasyarakatan
meliputi antara lain: status sosial, pekerjaan, jabatan, pandangan hidup, bangsa,
suku, dan sebagainya. Dimensi sosiologis karakter Bapak merujuk pada kutipan
(2) dan kutipan (3) melalui dialog antara Bapak dengan Si Sulung yang ditandai
dengan kalimat “Menyesal ya, Bapak. Rupanya kita berbeda kutub dalam tafsir
makna...". Bapak adalah seorang patriot yang tidak mau tunduk pada penjajah, ia
lebih memilih berjuang untuk kemerdekaaan negara dan kehormatan bangsa
daripada hidup di bawah penjajahan. Walaupun jaminan perut kenyang,
kecukupan sandang pangan, dan kesejahteraan hidup aman tenteram apa artinya
apabila hidup di bawah penjajah.
4.3.1.6 Dimensi Psikologis Bapak
Dilihat dari dimensi psikologis yaitu latar belakang kejiwaan meliputi
antara lain: mentalis, ukuran moral, temperamen, keinginan, sikap dan perilaku.
Dimensi psikologis karakter Bapak merujuk pada kutipan (4,5,6,7) ditandai
dengan kalimat “Bapak menjawab dengan penolakan, bukan?". Petunjuk dialog
tersebut memperlihatkan keadaan tanah air yang sedang dalam keadaan darurat
perang dipenuhi tentara bersenjata dan dipagari lingkaran kawat berduri. Sulung
yang baru pulang memantau keadaan tanah air dengan pesawat potretnya
menanyakan jawaban dari usul yang ditawarkan kepada Bapaknya. Bapak yang
teguh pendirian lebih memilih tinggal di tanah air akhirnya menolak dengan tegas
usulan Si Sulung.
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Sikap Bapak yang dengan tegas menolak usul Si Sulung dan tetap teguh
pada pendirian demi kemerdekaan bumi pusaka. Bapak tetap akan bertahan di
tanah air, sekalipun harus mati karena berperang melawan penjajah. Bapak lebih
ikhlas mati melawan penjajah daripada harus ikut Si Sulung ke negara penjajah.
Bapak juga tidak memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Jika Si Sulung
merasa masa depannya bahagia hidup di negara Belanda silakan pergi, dan jika Si
Bungsu ingin ikut pergi dengan Si Sulung Bapak pun mengijinkan. Tapi, Bapak
tahu betul bahwa Si Bungsu akan tetap tinggal di tanah air karena kecintaannya
pada kemerdekaan bumi pusaka. Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan (8)
ditandai dengan kalimat "Nak, apa pun yang akan terjadi aku akan tetap bertahan
di sini. Dan bila mereka melanda kota ini, insya Allah aku pun akan ikut angkat
senjata”.
4.3.2

Tokoh Si Sulung
Si Sulung (28 tahun) merupakan anak pertama Bapak dan kakak dari Si

Bungsu. Sulung menjadi tokoh antagonis dan tokoh datar dalam drama ini.
Karakter tokoh Si Sulung digambarkan sebagai seseorang yang sombong, keras
kepala, memihak penjajah, pengkhianat negara yang selama ini bekerja untuk
kolonial Belanda. Akhir nasib Si Sulung yaitu ditembak mati oleh Bapak
kandungnya sendiri setelah Bapak mengetahui bahwa ia merupakan pengkhianat.
4.3.2.1 Tokoh Antagonis
Sulung merupakan tokoh antagonis karena menjadi lawan Bapak dalam
cerita ini. Satoto (2012: 43) memaparkan bahwa tokoh antagonis merupakan
peran lawan, ia suka menjadi musuh atau penghalang tokoh protagonis yang
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menyebabkan timbulnya tikaian (konflik). Hal tersebut terlihat pada kutipan (42)
yang ditandai dengan kalimat “Ketahuilah ya Bapak, di sana kami hidup
merdeka”. Sulung menyombongkan diri dan merasa merdeka tinggal di bersama
penjajah selama bertahun-tahun. Tokoh antagonis diposisikan sebagai tokoh yang
melawan cita-cita tokoh protagonis. Tokoh ini mengemban misi tidak baik dan
menentang tokoh protagonis. Akhir nasib antagonis sangat bervariasi.
4.3.2.2 Tokoh Datar
Sulung merupakan tokoh datar karena di dalam perkembangan lakuan
hanya diungkapkan dari satu segi wataknya. Tokoh semacam ini sifatnya statis,
tidak dikembangkan secara maksimal. Apa yang dilakukan tidak menimbulkan
kejutan pada publiknya (Satoto, 2012: 44). Penggambaran tersebut merujuk pada
kutipan ( 43, 44, 45) yang ditandai dengan kalimat “Salah bagi Bapak, benar
bagiku. Dan, aku sadar benar akan itu”. Tokoh Si Sulung dalam drama tidak
mengalami pengembangan watak karena dari awal sampai akhir cerita Sulung
adalah seorang pengkhianat yang tidak mau berjuang untuk negaranya sendiri.
Demi hidup nyaman di negara kolonial ia menjadi mata-mata yang bekerja untuk
penjajah untuk melancarkan aksi agresi milter oleh tentara kolonial. Sikap dan
watak Si Sulung dari awal cerita sampai akhir tidak berubah walaupun Bapak
telah mengingatkannya tentang keyakinannya membela penjajah itu salah.
4.3.2.3 Dimensi Sosiologis Si Sulung
Dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu latar belakang kemasyarakatan
meliputi antara lain: status sosial, pekerjaan, jabatan, pandangan hidup, bangsa,
suku, dan sebagainya. Dimensi sosiologis karakter Sulung digambarkan melalui
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dialog antara Bapak dengan Si Sulung. Hal tersebut merujuk pada kutipan (31)
dan (32) ditandai dengan kalimat “Di sana kami punya wali negara, bangsa
awak. Di sana, segala lapangan kerja terbuka lebar-lebar bagi bangsa awak”.
Pernyataan Sulung terhadap pertanyaan Bapak tentang kemerdekaan dijawab
dengan kesombongan bahwa ia merasa hidup damai berdampingan dengan
penjajah, tersedia banyak lapangan pekerjaan.
4.3.2.4 Dimensi Psikologis Si Sulung
Dilihat dari dimensi psikologis yaitu latar belakang kejiwaan meliputi
antara lain: mentalis, ukuran moral, temperamen, keinginan, sikap dan perilaku.
Berdasarkan hasil analisis karakter tokoh Si Sulung memiliki sikap sombong dan
keras kepala.
1. Sombong
Dimensi psikologis karakter Sulung digambarkan melalui perwatakan
yang dimilikinya. Hal tersebut merujuk pada kutipan (36, 37, 38) yang ditandai
dengan kalimat “Bapak yang baik. Bertahun-tahun sudah aku hidup di daerah
pendudukan sana bersama beribu awak yang tercinta”. Sulung menyombongkan
hidupnya damai dan merdeka bukan menjadi budak belian di negara penjajah.
Begitulan hidup merdeka menurut Si Sulung. Ia tidak mau ikut berjuang melawan
penjajah walaupun Bapak telah mengingatkannya.
2. Keras kepala
Sulung yang keras kepala mengira bahwa Bapak menyimpan dendam
pribadi terhadap pemerintahan Hindia Belanda lantaran Bapak dulu pernah jadi
buronan pemerintahan Hindia Belanda. Padahal Bapak hanya seorang pejuang
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yang melawan penjajah. Hal tersebut merujuk pada kutipan (40, 41) yang ditandai
dengan kalimat “Salah bagi Bapak, benar bagiku”. Sulung berkeyakinan hidup
merdeka baginya adalah membela penjajah karena ia merasa hidup enak dan
damai di negara penjajah. Bapak telah menasehati dan menyuruh Si Sulung
merenungi bahwa penjajah adalah biangkeladi yang bertanggung jawab atas
segala dukacita bangsa-bangsa yang terjajah.
4.3.3

Tokoh Si Bungsu
Si Bungsu (24 tahun) merupakan anak perempuan Bapak yang kedua dan

adik dari Si Sulung. Bungsu merupakan tokoh peran pembantu sekaligus tokoh
tritagonis dalam drama ini. Karakter tokoh Si Bungsu digambarkan sebagai
seorang gadis yang perhatian, sayang keluarga, dan memiliki tunangan seorang
Perwira TNI yang sibuk dengan urusan militernya.
4.3.3.1 Tokoh Peran Pembantu
Tokoh peran pembantu memegang peran yang tidak secara langsung
terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi diperlukan untuk membantu
menyelesaikan cerita (Satoto, 2012: 43). Penggambaran tersebut merujuk pada
kutipan (52, 53) yang ditandai dengan kalimat “Jawaban Bapak sangat
bijaksana”. Si Bungsu menjadi tokoh peran pembantu yang mendukung
pemikiran Bapak dalam menolak usulan Si Sulung. Si Bungsu lalu menanyakan
bagaimana jawaban Bapak perihal usul yang diajukan abangnya yaitu Si Sulung.
4.3.3.2 Tokoh Tritagonis
Si Bungsu merupakan tokoh tritagonis dalam drama karena menjadi
penengah, bertugas menjadi pelerai, pendamai atau pengantar protagonis dan
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antagonis (Satoto, 2012: 43). Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan (5459) yang ditandai dengan kalimat “Sesungguhnya manusia itu kepunyaan Tuhan
Yang Maha Esa, dan kepada-Nya jualah akhirnya manusia kembali”. Si Bungsu
meratapi jenazah abangnya setelah melihat potret abangnya dalam seragam
kolonial Belanda yang menandakan bahwa abangnya adalah seorang pengkhianat.
Si Bungsu sedih mengetahui abangnya sudah tak tak bernyawa di tangan
bapaknya sendiri, tapi di satu sisi ia mengasihani abangnya yang harus mati
sebagai pengkhianat yang selama ini bekerja untuk penjajah. Dengan berlinang air
mata dan berlutut menghampiri jenazah abangnya Si Bungsu menutupi muka
abangnya dengan selimut dan mendoakannya.
4.3.3.3 Dimensi Sosiologis Si Bungsu
Dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu latar belakang kemasyarakatan
meliputi antara lain: status sosial, pekerjaan, jabatan, pandangan hidup, bangsa,
suku, dan sebagainya. Dimensi sosiologis Bungsu digambarkan melalui dialog
antara Si Bungsu dengan Bapak. Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan
(46, 47, 48) yang ditandai dengan kalimat “Ah, dia selalu sibuk dengan urusan
kemiliteran melulu. Bahkan, ketika kami mendatangi asramanya, ia tidak ada”.
Si Bungsu memiliki tunangan seorang Perwira TNI yang taat pada tugas dan
selalu sibuk dengan urusan militer sampai-sampai ia dan abangnya tidak sempat
bertemu ketika ia mengunjungi asramanya.
4.3.3.4 Dimensi Psikologis Si Bungsu
Dilihat dari dimensi psikologis yaitu latar belakang kejiwaan meliputi
antara lain: mentalis, ukuran moral, temperamen, keinginan, sikap dan perilaku.
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Dimensi psikologis Si Bungsu digambarkan melalui perwatakan yang dimilikinya.
Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan (49) yang ditandai dengan kalimat
“Mengasolah, kau begitu capek tampaknya. Bapak, biar aku pergi belanja dulu
untuk hidangan makan siang nanti". Bungsu gadis yang perhatian, sayang
terhadap abang dan bapaknya. Melihat Si Sulung kelelahan sepulang berkeliling
penjuru kota, Si Bungsu menyuruh abangnya untuk istirahat dan ia lalu pergi
berbelanja untuk menyiapkan hidangan makan siang untuk abang dan bapaknya.
4.3.4

Tokoh Perwira
Perwira (26 tahun) berperan sebagai tunangan Si Bungsu. Perwira

merupakan

tokoh

peran

pembantu

yang

diperlukan

untuk

membantu

menyelesaikan cerita. Karakter tokoh Perwira adalah seorang yang sibuk dengan
urusan militernya tetapi taat pada tugas yang diberikan.
4.3.4.1 Tokoh Peran Pembantu
Satoto (2012: 43) mengatakan bahwa tokoh peran pembantu adalah peran
yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi diperlukan
untuk membantu menyelesaikan cerita. Penggambaran tersebut merujuk pada
kutipan (64 - 67) yang ditandai dengan kalimat “Barang-barang diletakkan di
atas meja. Pistol isyarat. Peta militer secara terperinci menggambarkan denah
kota ini, lengkap dengan tempat instalasi-instalasi militer, kubu-kubu pertahanan
kita di sini”. Perwira merupakan peran

pembantu karena membantu

menyelesaikan cerita ketika dimintai tolong oleh Bapak untuk masuk ke kamar Si
Sulung dan menemukan barang bukti berupa alat pesawat pemancar radio, pistol,
peta militer dari dalam kamar Si Sulung.
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4.3.4.2 Dimensi Sosiologis Perwira
Dilihat dari dimensi sosiologis, yaitu latar belakang kemasyarakatan
meliputi antara lain: status sosial, pekerjaan, jabatan, pandangan hidup, bangsa,
suku, dan sebagainya. Dimensi sosiologis Perwira digambarkan melalui dialog
antara Si Bungsu dengan Bapak. Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan
(60, 61) yang ditandai dengan kalimat “Heheh seolah-olah seluruh hidupnya
tersita untuk urusan-urusan militer saja”. Si Bungsu sedikit mengeluh kepada
Perwira tunangannya, karena ia selalu sibuk dengan urusan-urusan militer dan
Bapak membenarkan tindakan Perwira karena sudah menjadi tugas dan tanggung
jawab sebagai seorang Perwira TNI untuk mengabdikan kepentingan negara di
atas segalanya bahkan seluruh jiwa raganya.
4.3.4.3 Dimensi Psikologis Perwira
Dilihat dari dimensi psikologis yaitu latar belakang kejiwaan meliputi
antara lain: mentalis, ukuran moral, temperamen, keinginan, sikap dan perilaku.
Dimensi psikologis Perwira digambarkan melalui perwatakan yang dimilikinya.
Penggambaran tersebut merujuk pada kutipan (62, 63) yang ditandai dengan
kalimat "Hukum tembak sampai mati". Bapak yang mengetahui bahwa anaknya Si
Sulung telah memata-matai keadaan tanah air lalu melaporkannya kepada kolonial
Belanda menanyakan apa yang akan dilakukan Perwira apabila mengetahui Si
Sulung yang seorang pengkhianat tertangkap oleh Perwira, dengan tegas Perwira
menjawab “hukum tembak sampai mati”. Hal itu sudah terlaksana dengan tangan
Bapak sendiri.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis tokoh dalam naskah drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto dapat disimpulkan bahwa terdapat empat karakter tokoh dalam
drama tersebut yaitu (1) Bapak, (2) Si Sulung, (3) Si Bungsu, dan (4) Perwira.
Karakter tokoh yang pertama yaitu Bapak (51 tahun) orang tua tunggal dari Si
Sulung dan Si Bungsu. Bapak adalah seorang yang berjiwa patriot, pejuang
kemerdekaan, memiliki nasionalisme tinggi, tegas, teguh pada pendirian. Bapak
merupakan pria lanjut usia yang menjadi tokoh utama sekaligus tokoh protagonis,
terlihat dari frekuensinya sering muncul dalam cerita dan sering terlibat dalam
cerita. Bapak juga merupakan tokoh bulat. Bapak seorang pejuang sejati dan rela
mati demi kemerdekaan negaranya dan akhirnya harus memutuskan menembak
mati anak sulungnya karena Bapak mengetahui ternyata anak sulungnya adalah
seorang pengkhianat negara.
Karakter tokoh yang kedua yaitu Si Sulung (28 tahun) adalah seorang
pengkhianat karena memihak penjajah, keras kepala, dan sombong. Si Sulung
merupakan tokoh antagonis yang sangat berbeda pendapat dengan tokoh utama
yaitu Bapaknya. Tokoh antagonis diposisikan sebagai tokoh yang melawan citacita tokoh protagonis. Tokoh ini mengemban misi tidak baik dan menentang tokoh
protagonis. Akhir nasib tokoh antagonis sangat bervariasi.
Karakter tokoh yang ketiga yaitu Si Bungsu (24 tahun) adalah gadis yang
perhatian, sayang keluarga, dan memiliki tunangan seorang perwira TNI. Si
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Bungsu merupakan tokoh peran pembantu sekaligus tokoh tritagonis dalam drama
ini. Dikategorikan sebagai tokoh peran pembantu karena tidak secara langsung
terlibat dalam konflik tapi diperlukan untuk membantu menyelesaikan cerita.
Dikategorikan sebagai tokoh tritagonis karena sebagai peran penengah atau
pengantar protagonis dan antagonis.
Karakter tokoh yang keempat yaitu Perwira (26 tahun) adalah tunangan Si
Bungsu yang sibuk dengan urusan militer karena taat dan memiliki rasa tanggung
jawab pada tugas yang telah diberikan kepadanya. Perwira merupakan tokoh
peran pembantu dalam drama ini. Perwira dikategorikan sebagai tokoh peran
pembantu karena tidak secara langsung terlibat dalam konflik (tikaian) tetapi
diperlukan untuk membantu menyelesaikan cerita.
5.2 Saran
Peneliti menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh
karena itu, kekurangan ini perlu diperhatikan oleh penelitian selanjutnya agar
lebih baik lagi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang
sastra, terutama tokoh drama. Agar mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia bisa membaca hasil analisis tokoh naskah drama “Bapak” karya
Bambang Soelarto sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
Untuk para guru Bahasa Indonesia yang membaca hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah pengetahuan tentang unsur intrinsik drama terutama tokoh
drama sebagai bahan ajar dalam mengajar drama di sekolah.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Naskah Drama
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Lampiran 2
TRIANGULASI HASIL PENELITIAN ANALISIS TOKOH DRAMA “BAPAK”
KARYA B. SOELARTO

Bapak/Ibu Dosen Triangulator mohon untuk memeriksa dan mengecek kembali data yang
diperoleh peneliti untuk keperluan keabsahan data. Triangulator yang dipercaya untuk
memeriksa data penelitian adalah penyidik yang memiliki kemampuan dalam bidang drama.
Petunjuk Pengisian:
1. Bapak/Ibu Dosen Triangulator mohon berikan tanda centang pada kolom triangulasi
jika setuju atau tidak setuju terhadap analisis tokoh drama “Bapak” karya B. Soelarto.
2. Bapak/Ibu Dosen Triangulator mohon berilah catatan pada kolom keterangan
Triangulator.
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Hasil Analisis Tokoh Drama “Bapak” karya B. Soelarto
No.
1.

Unsur
Tokoh
Utama

Nama
Tokoh
Bapak

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analisis

(1) “Waktu itu seputar jam 10.00
Si Bapak yang sudah lanjut
usia, jalan hilir mudik dengan
membawa beban persoalan
yang
terus
menerus
merongrong pikirannya”. (hal.
103).
(2) Bapak: "Dia, putra sulungku.
Si anak hilang telah kembali
pulang. Dan sebuah usul
diajukan; segera mengungsi ke
daerah pendudukan yang serba
aman tenteram. Hem ya, ya,
usulnya dapat kumengerti.
Karena ia sudah terbiasa
bertahun-tahun hidup di sana.
Dalam sangkar. Jauh dari deru
prahara. Bertahun mata hatinya
digelapbutakan
oleh
nina
bobok, lela buai si penjajah.
Bertahun
semangatnya
dijinakkan oleh suap roti keju.
Celaka, oo betapa celaka nian."
(hal.103).
(3) Bapak:"Ya anakku, terkadang
orang lebih suka ngomong
pada diri sendiri. Tapi,
bukankah tadi kau bersama
76

Setuju

Tidak
Setuju

Keterangan

Pengenalan tokoh bapak sebagai tokoh √
utama dalam drama ini digambarkan
sebagai seorang pria berusia lanjut
yang sedang memikirkan suatu
persoalan.
Dikategorikan sebagai tokoh utama √
karena dia memiliki peran penting
dalam cerita ini. Kriteria yang
digunakan untuk menentukan tokoh
utama bukan frekuensi kemunculan
tokoh itu di dalam cerita, melainkan
intensitas keterlibatan tokoh dalam
peristiwa yang membangun cerita
(Sudjiman, 1988: 18)
Bapak menjadi pusat penceritaan yang
sedang memikirkan usul dari anak
sulungnya yang baru saja pulang
setelah bertahun-tahun tinggal di
negara penjajah.

Bapak adalah sosok yang perhatian
dan menyanyangi anak-anaknya yaitu
si Sulung dan si Bungsu.

√

Bukankah masuk
dalam perwatakan
tokoh ya?
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abangmu?" (hal. 104).
(4) Sulung : "Sudah kunyatakan
tadi, bahwa antara kita ada
perbedaan kutub, perbedaan
dalam merumuskan tafsir
makna. Kita menempuh jalan
yang berbeda. Bapak memilih
jalan pembangkangan, aku
sebaliknya. Konsekuensinya
memang berat amat. Satu
tragedi.
Dan
menurut
tanggapanku, tragedi yang
bakal terjadi di sini menjadi
tanggung
jawab
kaum
ekstremis, dari pihak yang
sekeyakinan
dengan
Bapak."(hal. 110).
(5) Bapak : "Sayang sekali nak,
kita tegak dalam dua kutub
yang bertentangan secara asasi.
Tapi adalah keliru bila kau
menimpakan kesalahan dan
tanggung jawab segala duka
cita pada pihak kami, nak.
Kami cinta damai, tapi adalah
pasti,
lebih
memberati
kemerdekaan! Dan bila pihak
kalian membenarkan tindak
paksa, tindak kekerasan dalam
menindas gerak perjuangan
kemerdekaan,maka pihak kami
pun
membenarkan
77

Tokoh bapak paling terlibat dalam
konflik dengan si sulung. Bapak dan
sulung selalu berbeda pendapat
tentang makna kemerdekaan. Bapak
yang lebih mencintai kemerdekaan √
memilih jalan berjuang melawan
penjajah, sedangkan si sulung memilih
tinggal bersama penjajah dan akhirnya
menjadi pengkhianat negara.
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2.

Tokoh
Tambahan

Bungsu

pembangkangan
bersenjata.
Bagaimanapun
juga,
kedudukan
kami
adalah
bertahan diri. Nak, sejarah
membuktikan bahwa sejak
kaum penjajah menjangkahi
bumi pusaka kita, merekalah
yang
menciptakan
segala
sengketa
berdarah
antara
sesama kita. Politik penjajahan
merekalah yang menghasilkan
duka cerita di tanah air. Ya, di
mana saja. Adalah kaum
penjajah yang menjadi biang
keladi dan yang bertanggung
jawab atas segala duka cerita
bangsa yang terjajah!" (hal.
110).
(6) Bungsu
: "Oo, rupanya
dia begitu rindu pada bumi
kelahirannya. Seluruh penjuru
kota dipotreti semua. Tapi
kurasa abang akan segera tiba.
Dan
sudahkah
Bapak
menjawab
usul
yang
diajukannya itu?" (hal. 104).
(7) Bungsu:"Jawaban
Bapak
sangat bijaksana" (hal. 105).

Si bungsu menanyakan bagaimana √
jawaban bapak perihal usul yang
diajukan abangnya si sulung.

Tokoh si Bungsu merupakan tokoh √
tambahan yang mendukung pemikiran
Bapak dalam menolak usulan si
Sulung.
(8) Bungsu: "Ah, tidak mengapa. Si bungsu gadis yang perhatian √
Kau hanya sedang keletihan. terhadap abang dan bapaknya, ia lalu
78
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Perwira

3.

Tokoh
Protagonis

Bapak

Mengasolah dulu, ya Abang.
Mengasolah, kau begitu capek
tampaknya. Bapak, biar aku
pergi belanja dulu untuk
hidangan makan siang nanti."
(hal. 105).
(9) Bungsu: "Ah dia selalu sibuk
dengan urusan kemiliteran
melulu. Bahkan ketika kami
mendatangi asramanya, ia
tidak ada. Kata mereka, ia
sedang rapat dinas. Heheh
seolah-olah seluruh hidupnya
tersita untuk urusan-urusan
militer saja." (hal. 104).
(10)
Bapak : "Kita sedang
dalam keadaan darurat perang,
nak. Dan dalam keadaan begini
bagi
seorang
prajurit,
kepentingan negara di atas
segala. Bukan saja seluruh
waktunya, bahkan juga seluruh
jiwa raganya. Tapi, eh, mana
abangmu sekarang?" (hal.
104).
(11)
Bapak:"Nak,
setiap
patriot pada hakikatnya adalah
seorang politikus jua. Kendati
tidak harus berarti menjadi
seorang diplomat, seorang
negarawan. Dan justru karena
kesadaran dan pengertian
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pergi berbelanja untuk menyiapkan
hidangan makan siang.

Si bungsu sedikit mengeluh kepada √
perwira tunangannya, karena ia selalu
sibuk urusan-urusan militer dan bapak
membenarkan tindakan perwira karena
sudah menjadi tugas dan tanggung
jawab sebagai seorang perwira TNI
untuk
mengabdikan
kepentingan
negara di atas segalanya.

Bapak merupakan tokoh protagonis √
dalam cerita pada naskah drama
“Bapak” ini. Hal tersebut diungkapkan
secara langsung maupun tidak
langsung oleh dialog. Tokoh yang
memegang peran pimpinan di dalam
drama disebut tokoh utama atau
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politiknya itulah, seorang
patriot
akan
senantiasa
membangkang terhadap tiap
politik penjajahan. Betapa pun
manis
bentuk
lahirnya.
Renungkanlah itu nak. Dan
marilah kuambil contoh masa
lalu. Bukankah dulu semasa
kita masih hidup dalam alam
Hindia-Belanda, kita hidup
serba
kecukupan
dalam
sandang pangan. Tapi nak,
apakah jaminan perut kenyang,
kecukupan sandang pangan,
kesejahteraan hidup keluarga
dalam suasana aman tenteram
dan masa pensiun yang enak,
sudah
dengan
sendirinya
berarti
hidup
dalam
kemerdekaan? Tidak anakku!
Kemerdekaan tidak ditentukan
oleh semua itu. Kemerdekaan
adalah
soal
harga
diri
kebangsaan, soal kehormatan
kebangsaan. Ia ditentukan oleh
kenyataan,
apakah
suatu
bangsa menjadi yang dipertuan
mutlak atas bumi pusakanya
sendiri atau tidak. Ya anakku,
renungkanlah
kebenaran
ucapan ini. Renungkanlah..."
(hal.106-107).
80

protagonis (Sudjiman, 1988: 17).
Bapak memiliki ideologi yang
berlawanan dengan sang anak, yaitu si
Sulung. Di mana tokoh Bapak
diceritakan sebagai seseorang yang
berjiwa patriot dan menjunjung tinggi
kemerdekaan bumi pusaka.
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(12)
Sulung:"Menyesal ya,
Bapak. Rupanya kita berbeda
kutub dalam tafsir makna..."
(hal.107).
(13)
Bapak : "Nak, apa pun
yang akan terjadi aku akan
tetap bertahan di sini. Dan bila
mereka melanda kota ini, Insya
Allah aku pun akan ikut angkat
senjata. Bukan karena rumah
dan tanah waris. Tapi karena
kemerdekaan bumi pusaka. Ya,
mungkin sekali pembelaanku
akan kurang berarti. Namun,
dalam setitik amal baktiku
itulah kutemukan bahagia
dalam sisa usiaku. Dan
kalaupun aku mesti mati untuk
itu, niscayalah aku ikhlas mati
dalam damai di hati. Nah, kau
pun tahu aku tidak pernah
memaksakan kehendakku pada
anak-anakku. Bila ada anakku
yang yakin bahwa masa
depannya
di
daerah
pendudukan
akan
lebih
membahagiakan
hidupnya,
silakan pergi. Begitulah, bila
adikmu
mantap
untuk
mengungsi ke sana, silakan
pergi bersamamu. Tapi adikmu
dibesarkan
dalam
alam
81

Bapak memiliki suatu prinsip, √
keyakinan, keteguhan hati, dan
kesetiaan terhadap bumi pusaka dalam
mengahadapi
persoalan
yang
dihadapinya. Walaupun harus mati
sekaipun bapak ikhlas demi membela
negaranya dan tetap bertahan sampai
akhir.
Bapak
bahkan
tidak
memaksakan kehendaknya pada anakanaknya, jika sulung ingin pergi
silakan pergi dan si bungsu ingin
mengungsi, silakan pergi. Tetapi
bapak yakin si bungsu yang selama ini
tinggal bersama bapak tahu betul arti
kemerdekaan yang sesungguhnya.
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4.

Tokoh
Antagonis

Sulung

kemerdekaan, jadi dia tentulah
dapat
menilai
arti
kemerdekaan. Karenanya, aku
yakin ia akan tidak pernah ragu
untuk menentukan ke mana
cinta hidupnya hendak dibawa.
Dan kurasa bukanlah soal
pernikahannya dengan seorang
perwira TNI yang menjadi
timbang rasa, timbang hatinya.
Tapi pengertian cintanya pada
kemerdekaan
bumi
pusakanya!" (hal.107-108).
(14)
Si sulung tertawa.
Sulung : "Bapak yang baik. Bertahun
sudah aku hidup di daerah pendudukan
sana bersama beribu awak yang
tercinta. Dan aku seperti juga mereka,
tidak pernah merasa menjadi budak
belian ataupun tawanan perang.
Ketahuilah ya Bapak, di sana kami
hidup merdeka." (hal. 105-106).
(15)
Sulung : "Baik-baik. Itu
akan kurenungkan, mungkin
kelak aku akan membenarkan
tafsir Bapak. Tapi sekarang ini
dan dalam waktu mendatang
yang singkat, aku belum
bersedia
untuk
mempertimbangkannya.
Lagipula, kita sekarang diburu
waktu. Karenanya, kumohon
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Sulung merupakan tokoh antagonis √
karena menjadi lawan Bapak dalam
cerita ini. Sulung menyombongkan
diri dan merasa merdeka tinggal di
bersama penjajah selama bertahuntahun.

Sulung berusaha memberi tekanan √
kepada Bapak untuk ikut pindah
dengannya bersama kolonial Belanda.
Sulung beralasan demi kedamaian
masa tua bapaknya dan masa depan
adiknya, maka bapak dan adiknya
harus ikut pergi dengannya.
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agar Bapak berkenan sekali
lagi
mempertimbangkan
usulku. Setidak-tidaknya, demi
kedamaian hidup masa tua.
Bahkan, sebenarnya juga demi
masa depan adikku satusatunya itu. Tapi, karena dia
lebih
memberati
masa
nikahnya dengan seorang
perwira TNI, terpulanglah pada
kehendaknya sendiri. Cuma,
telah kupesankan padanya,
agar ia segera saja pindah ke
pedalaman yang masih jauh
dari jangkauan peluru meriam.
Karena, kurasa wajah kota
tercintaku ini tak lama akan
hancur
lebur
ditimpa
kebinasaan perang." (hal. 107).
(16)
Sulung : "Ah, Bapak
terpanggang oleh api sentimen
patriotisme.
Ya-ya,
aku
memang
dapat
mengerti,
lantaran dulu Bapak pernah
menjadi buronan pemerintah
Hindia-Belanda.
Bahkan,
sampai-sampai
almarhumah
Bunda wafat dalam siksa
kesepian dan kegelisahan
karena Bapak selalu keluar
masuk penjara. Dan, kini
rupanya Bapak menimpakan
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Sulung yang keras kepala mengira √
bahwa bapak menyimpan dendam
pribadi terhadap pemerintahan Hindia
Belanda lantaran bapak dulu pernah
jadi buronan pemerintahan Hindia
Belanda. Padahal bapak hanyalah
seorang pejuang yang melawan
penjajah.
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5.

Tokoh Bulat/
kompleks

Bapak

segala dendam itu kepada
pemerintah kerajaan. Bapak,
sebaiknya lupakanlah masa
lalu. Lupakanlah semua duka
cerita itu." (hal. 108).
(17)
Sulung: "Salah bagi
bapak, benar bagiku. Dan
dengan penuh kesadaran pula,
aku bersedia menanggung
segala risikonya." (hal. 110).
(18)
Bapak : "Pistol ini
milik putra sulungku...?" (hal.
112).
(19)
Perwira: "Pistol isyarat.
Peta militer secara terperinci
menggambarkan denah kota
ini, lengkap dengan tempat
instalasi-instalasi militer, kubukubu pertahanan kita di sini."
(hal. 112).
(20)
Bapak : "Lihat-lihat!
Dia dalam seragam tentara
kolonial
dengan
pangkat
letnan.
Lengkap
dengan
bintang
jasa
khianatnya
menghiasi dada."(hal. 113).
(21)
Bapak :"Nak,
keyakinanmu salah, sadarlah!"
(hal.110).
(22)
Sulung : "Salah bagi
Bapak, benar bagiku. Dan aku
sadar benar akan itu. Dan aku
84

Si Sulung memiliki pesawat pemancar √
radio, potret dalam seragam tentara
kolonial, dan pistol yang merupakan
bukti si Sulung bekerja sama dengan
kolonial Belanda dan merupakan
seorang pengkhianat negara.

Setelah terjadi perbedaan pendapat √
antara Bapak dan Si Sulung tentang
makna
kemerdekaan,
Bapak
keheranan
mendengar suara-suara
pesawat pemancar isyarat dari kamar
Si Sulung yang sudah masuk ke

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bersedia menanggung segala
risikonya." (hal. 110).
(23)
Dari dalam rumah
kedengaran suara-suara isyarat
pesawat pemancar isyarat.
Bapak tersentak keheranan.
Dan dengan penuh curiga si
Bapak melangkah ke dalam.
(hal.111)
(24)
Mendadak dari dalam
kedengaran suara tembakan
pistol beberapa kali. Si Bungsu
dan Perwira tersentak kaget.
(hal. 111).
(25)
Si Bapak mendadak
muncul dengan pistol di tangan
kanan dan sebuah map tebal di
tangan kiri. Mereka saling
menatap dengan heran tegang.
Si Bapak meletakkan map di
atas meja, pistol diletakkan di
atasnya. (hal. 111-112).
(26)
Bapak: "Aku ... aku
telah
menembak
mati
abangmu, anak kandungku
pribadi." (hal. 112).
(27)
Bapak: "Karena dia
anak
kandungku
pribadi.
Karena aku cinta padanya. Ya,
karena cintaku itulah aku tidak
rela ia meneruskan langkah
sesatnya. Langkah khianatnya,
85

dalam. Akhirnya dengan penuh curiga
Bapak masuk ke dalam kamar Si
Sulung.

Tokoh bulat mampu memberikan √
kejutan karena tiba-tiba dimunculkan
segi wataknya yang tak terduga-duga
(Sudjiman,
1988
:21).
Bapak
menembak
Si
Sulung
karena
mengetahui ternyata anak kandungnya
sendiri adalah seorang pengkhianat
negara dan menjadi mata-mata yang
selama ini bekerja untuk penjajah.

Tokoh bapak yang penyayang √
mendapati bahwa Sulung adalah
pengkhianat negara yang selama ini
bekerja untuk penjajah. Setelah
mengetahui hal tersebut, akhirnya
Bapak menembak mati Si Sulung. Hal
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harus, ya, wajib dihentikan.
Mestipun
dengan
jalan
membunuhnya. Tapi, dengan
kematiannya
aku
telah
menyelamatkan jiwanya dari
kesesatan hanya sampai sekian.
Dengan
kematiannya,
berakhirlah pula kerja nistanya
sebagai pengkhianat. Ya, sekali
ini aku terpaksa memaksakan
kehendakku
pada
anak
kandungku
sendiri.
Dan
dengan
kekerasan
dalam
bentuk
pembunuhan!
Itu
kulakukan tanpa dorongan
dendam. Tanpa semangat
kebencian
pada
pribadi
almarhum. Dan itu akan ku
pertanggungjawabkan
dunia
akhirat. Dia anak kandungku
pribadi. Tapi cinta kebapaanku
ada batasnya. Karena aku lebih
cinta kemerdekaan bangsa dan
bumi pusaka. Dan bagimu
kemerdekaan, sekali anak
kandungku kujadikan tumbal
sesaji. Bila saja ia pahlawan,
hendaklah gugur syahid di
pangkuan Ibu Kemerdekaan.
Bila ia pengkhianat, matilah ia
di tanganku pribadi. Dan
celakalah ia karena ia telah
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itu bukan dendam pribadi terhadap
anaknya melainkan bukti kecintaan
bapak terhadap kemerdekaan bumi
pusaka.
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6.

Tokoh
Datar/Pipih/
Sederhana

Sulung

memilih kematian yang paling
aib. Mati dalam khianat." (hal.
114).
(28)
Sulung
: "Bapak
yang baik. Bertahun-tahun
sudah aku hidup di daerah
pendudukan sana bersama
beribu awak yang tercinta. Dan
aku seperti juga mereka, tidak
pernah merasa menjadi budak
belian
ataupun
tawanan
perang. Ketahuilah ya Bapak,
di sana kami hidup merdeka."
(hal. 105-106).
(29)
Sulung : "Lepas dari
setuju atau tidak, aku kagumi
Bapak
dalam
meneguhi
keyakinan. Ya, lepas dari
setuju atau tidak. aku kagumi
kesabaran
dan
ketabahan
almarhumah Bunda. Untuk
itulah, aku selalu bangga pada
Bapak dan almarhumah Bunda.
Juga pada adikku seorang yang
begitu
tinggi
kesadaran
pengertiannya, begitu agung
cintanya kepada kemerdekaan,
meski
tafsirannya
adalah
tafsiran yang Bapak rumuskan.
Dan, ya, kita memang mesti
berbangga
diri
dalam
meneguhi cita dan keyakinan
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Tokoh datar bersifat statis, di dalam √
perkembangan lakuan, watak tokoh
sedikit sekali berubah, bahkan ada
kalanya tidak berubah sama sekali
(Sudjiman, 1988: 21). Tokoh
Si
Sulung dalam drama tidak mengalami
pengembangan watak karena dari awal
sampai akhir cerita Sulung adalah
seorang pengkhianat yang tidak mau
berjuang untuk negaranya sendiri.
Demi hidup nyaman di negara kolonial
ia menjadi mata-mata yang bekerja
untuk penjajah untuk melancarkan
aksi agresi milter
oleh tentara
kolonial.
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Perwira

7.

Tokoh Statis

Sulung

Bungsu

masing-masing.
Tapi,
ya
Bapak, usulku tak ada sangkut
pautnya
dengan
masalah
kebanggaan-kebanggaan
pribadi. Usulku cuma untuk
keselamatan pribadi!" (hal.
109).
(30)
Bungsu: "Ah, dia selalu
sibuk
dengan
urusan
kemiliteran melulu. Bahkan,
ketika
kami
mendatangi
asramanya, ia tidak ada. Kata
mereka, ia sedang rapat dinas.
Heheh seolah seluruh hidupnya
tersita untuk urusan-urusan
militer saja." (hal. 104).
(31)
Bapak :"Nak,
keyakinanmu
salah,
sadarlah!"(hal. 110).
(32)
Sulung : "Salah bagi
bapak, benar bagiku. Dan, aku
sadar benar akan itu. Dan
dengan penuh kesadaran pula
aku bersedia menanggung
segala risikonya." (hal.110).
(33)
Bungsu: "Oo, bapak,
betapa memelas kemalangan
hidupnya. Betapa memelas"
(hal.114).

Tokoh perwira digambarkan dengan √
sikap taat terhadap tugas yang
diberikan terhadapnya.

Tokoh statis memiliki sikap dan watak √
yang relatif tetap, tidak berkembang
dari awal sampai akhir. Sikap dan
watak si sulung dari awal cerita
sampai akhir tidak berubah walaupun
bapak telah mengingatkannya tentang
keyakinannya membela penjajah.
Si bungsu meratapi kemalangan hidup √
abangnya
yang
mati
sebagai
pengkhianat.

(34)
Perwira muncul dengan Si bungsu mengalami emosional
mengemban jenazah si Sulung ketika menatap wajah abangnya yang
88
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Perwira

8.

Tokoh
Berkembang

Bapak

yang sudah diselimuti kain. Si
Bapak memberi isyarat agar
jenazah diletakkan di lantai. Si
Bungsu masih dengan mata
berkaca basah menghampiri
jenazah si Sulung, dan dengan
berlutut
ia
menyingkap
selimut, ditatapnya wajah
jenazah dengan berlinang.
Lalu, dengan gemetar, kain
diselimutkan lagi menutupi
wajah jenazah.Sambil bangkit
Si Bungsu menggumam lirih
(hal. 114-115).
(35)
Bungsu:"Sesungguhnya
manusia itu kepunyaan Tuhan
Yang Maha Esa, dan kepadaNya jualah akhirnya manusia
kembali." (hal. 115).
(36)
Bapak : "Nak, ijinkan
kubertanya. Apa yang akan
kalian lakukan terhadapnya
sekiranya ia sampai tertangkap
kalian?" (hal. 113).
(37)
Perwira:
"Hukum
tembak sampai mati." (hal.
113).
(38)
Si Bapak mendadak
muncul dengan pistol di tangan
kanan dan sebuah map tebal di
tangan kiri. Mereka saling
menatap dengan heran tegang.
89

telah mati dan dengan berlinang ia
menutupi wajah jenazah sambil
menggumam
lirih
mengucapkan
“Sesungguhnya manusia milik Tuhan,
dan kepada-Nya kita kembali”.

Bapak menanyakan apa yang akan √
dilakukan apabila mengetahui si
sulung yang seorang pengkhianat
tertangkap oleh perwira, dengan tegas
perwira menjawab “hukum tembak
sampai mati”.
Tokoh cerita yang mengalami √
perubahan dan perkembangan (dan
perubahan) peristiwa dan plot yang
dikisahkan. Si bungsu dan perwira
saling menatap keheranan dan tegang
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Si Bapak meletakkan map di
atas meja, pistol diletakkan di
atasnya. (hal. 111-112).
(39)
Bapak : "Aku ... aku
telah
menembak
mati
abangmu, anak kandungku
sendiri." (hal. 112).
(40)
Bapak: "Karena dia
anak
kandungku
pribadi.
Karena aku cinta padanya. Ya,
karena cintaku itulah aku tidak
rela ia meneruskan langkah
sesatnya. Langkah khianatnya,
harus, ya, wajib dihentikan.
Mesti
dengan
jalan
membunuhnya. Tapi, dengan
kematiannya
aku
telah
menyelamatkan jiwanya dari
kesesatan hanya sampai sekian.
Dengan
kematiannya,
berakhirlah pula kerja nistanya
sebagai pengkhianat. Ya, sekali
ini aku terpaksa memaksakan
kehendakku
pada
anak
kandungku
sendiri.
Dan
dengan
kekerasan
dalam
bentuk
pembunuhan!
Itu
kulakukan tanpa dorongan
dendam. Tanpa semangat
kebencian
pada
pribadi
almarhum. Dan itu akan ku
pertanggungjawabkan
dunia
90

lalu Bapak mendadak muncul dengan
pistol dan sebuah map tebal yang
diletakkan di atas meja mengatakan
kepada si bungsu bahwa ia telah
menembak mati anak sulungnya.
Tokoh
bapak
mengalami √
perkembangan watak yang awalnya
bapak
penyayang
dan
tidak
memaksakan
kehendak
terhadap
anaknya walaupun terjadi perbedaan
pendapat dengan si sulung. Bapak
akhirnya menembak mati anak
kandungnya begitu mengetahui bahwa
si sulung adalah seorang mata-mata
tentara
belanda
dan
menjadi
pengkhianat negara. Demi membela
tanah air dan menyelamatkan jiwanya
dari
kesesatan
bapak
terpaksa
menembak si sulung tanpa dorongan
dendam dan kebencian pribadi
terhadap si sulung.
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akhirat. Dia anak kandungku
pribadi. Tapi cinta kebapaanku
ada batasnya. Karena aku lebih
cinta kemerdekaan bangsa dan
bumi pusaka. Dan bagimu
kemerdekaan, sekali anak
kandungku kujadikan tumbal
sesaji. Bila saja ia pahlawan,
hendaklah gugur syahid di
pangkuan Ibu Kemerdekaan.
Bila ia pengkhianat, matilah ia
di tanganku pribadi. Dan
celakalah ia karena ia telah
memilih kematian yang paling
aib. Mati dalam khianat." (hal.
114).
Yogyakarta, 5 Mei 2020
Triangulator,

Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.
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