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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sastra merupakan karya yang indah dan bermakna yang ditulis oleh 

seorang sastrawan. Sastrawan tidak mungkin menghasilkan karya tanpa adanya 

pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Karya sastra merupakan gambaran dari 

sebuah kehidupan yang diangkat menjadi sebuah karya. 

Menurut Wicaksono (2014: 3) karya sastra merupakan ungkapan masalah-

masalah yang dialami manusia, tentang makna hidup dan kehidupan, melukiskan 

penderitaan manusia, perjuangan, kasih sayang, kebencian, nafsu dan segala yang 

dialami manusia. Oleh karena itu, karya sastra ditulis pengarang untuk dinikmati, 

dihayati, serta dimanfaatkan untuk umum. 

Salah satu genre dalam sastra adalah drama. Drama adalah bentuk karya 

sastra yang dilukiskan dengan menggunakan gaya bahasa yang bebas dan 

panjang. Drama merupakan karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui 

dialog-dialog para tokohnya (Wicaksono, 2014: 7-8). 

Untuk mengetahui sebuah drama salah satunya dengan mengetahui unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, 

alur/plot, latar, dialog, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrisik meliputi antara lain 

nilai sosial dan nilai moral. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada analisis 

unsur intrinsik dalam drama di sekolah. 

Pembelajaran sastra merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi 

sebuah karya sastra dan sebagai pengalaman dalam bersastra. Pengalaman itulah 

yang menghasilkan perbuatan, dari perbuatan kita bisa melakukan pengindraan, 

pemikiran, perasaan, pengkhayalan, perasaan, perenungan, penghayatan dan lain-

lain. Merasakan dengan hati, memikirkan persoalannya, menghayalkan apa yang 

diindra, merenungkan isinya, dan menemukan makna yang terkandung di 

dalamnya (Ristiani, 2012: 62). 
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Berdasarkan observasi awal, pembelajaran sastra di SMP Negeri 4 Kota 

Sukabumi khususnya kelas VIII sudah memahami mengenai pengertian sastra. 

Novel menjadi bacaan yang banyak digemari oleh siswa kelas VIII yang pada 

hakikatnya kosa kata yang dimiliki siswa belum memenuhi untuk ukuran novel.. 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis unsur intrinsik drama karya 

Abdul Mukhid yang berjudul Rahwana (2003). Pembelajaran drama di sekolah ini 

sesuai dengan kompetensi dasar 3.15 tentang mengidentifikasi unsur-unsur drama 

(tradisional dan modern) yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 

Penelitian sebelumnya tentang analisis unsur intrinsik pernah dilakukan 

oleh Widyasni Amanda (2017) dengan judul Unsur-Unsur Intrinsik Naskah 

Drama Aeng Karya Putu Wijaya dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA. Amanda mendeskripsikan unsur intrinsik naskah drama yaitu 

menjelaskan mengenai tema, tokoh, penokohan, alur, latar, bahasa, dan amanat. 

Kemudian hasil dari mendeskripsikan tersebut dijadikan sebuah pembelajaran di 

SMA. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yeni Magdalena (2017) dengan judul 

Unsur Intrinsik Drama “Tangis” Karya P. Hariyanto dan Rancangan 

Pembelajarannya Berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Di SMA. 

Magdalena mendeskripsikan unsur intrinsik yang meliputi tokoh, latar, alur, tema, 

bahasa, amanat dan mengimplementasikan rancangan pembelajaran unsur 

intrinsik drama “Tangis” karya P. Hariyanto berbentuk rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) di SMA. 

Penelitian ini berfokus pada   unsur intrinsik drama Rahwana karya Abdul 

Mukhid. Di samping itu, dari hasil analisis unsur intrinsik drama tersebut dapat 

dijadikan bahan pembelajaran siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Adapun perbedaan penelitian ini peneliti akan 

menganalisis unsur intrinsik sebagai salah satu unsur pembangun sebuah drama 

yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Peneliti memilih analisis unsur 

intrinsik dalam drama Rahwana karya Abdul Mukhid sebagai sumber data untuk 

dijadikan sebagai bahan pelajaran di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi. Dengan 

demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Unsur Intrinsik Drama Rahwana Karya 
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Abdul Mukhid Sebagai Bahan Pembelajaran Siswa Kelas VIII SMP Negri 4 Kota 

Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana unsur intrinsik drama Rahwana karya Abdul Mukhid? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasil analisis unsur intrisik drama Rahwana karya 

Abdul Mukhid sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hasil analisis unsur intrinsik drama Rahwana karya Abdul 

Mukhid. 

2. Menggunakan analisis unsur intrinsik drama Rahwana karya Abdul Mukhid 

sebagai pembelajaran siswa Kelas VIII SMP Negri 4 Kota Sukabumi Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini secara khusus dapat menambah ilmu 

pengetahuan dalam menganalisis karya sastra, dan secara umum dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa  

Dengan penelitian ini siswa dapat meningkatkan kemampuan 

mengapresiasi karya sastra khususnya dalam menganalisis unsur intrinsik pada 

drama.  

 



4 

 

 

 

b. Guru 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

menemukan bahan pembelajaran mengenai pembelajaran sastra terutama drama. 

c.  Sekolah 

Sedangkan untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan guru 

sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

dan sastra indonesia. 


