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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

mengenai jawaban dari pertanyaan pada rumusaan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Pertama berkaitan dengan analisis unsur intrinsik 

terhadap drama Rahwana karya Abdul Mukhid. Drama Rahwana adalah sebuah 

drama yang bertema cinta karena naskah drama ini menceritakan tentang 

Rahwana dan Shinta. Drama ini menggunakan alur maju karena dari isi cerita 

mengisahkan tentang Rahwana yang menculik Shinta kemudian mengajaknya 

berbicara di sebuah taman. Rahwana yang mencintai Shinta pada awalnya 

memaksa Shinta untuk menikah dengannya, tetapi Shinta menolak kemudian 

masuklah seorang Dewi dalam tubuh Shinta dan menjelaskan kejadian yang akan 

terjadi dan membuat Rahwana mengerti tentang takdirnya. Adapun tokoh yang 

ada dalam drama ini ada enam tokoh yang mempengaruhi penceritaan, yaitu 

Rahwana, Shinta, Hanuman, Wibisana, Rama, dan Laksmana. Penokohan yang 

ada dalam drama ini yaitu bijaksana, setia dan penyayang. Terdapat dua latar yang 

membangun drama ini yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat yang 

terdapat drama ini yaitu kerajaan Alengka dan taman sari yang merupakan bagian 

dari Istana kerajaan Alengka dan latar waktu yang yang paling terlihat dalam 

drama ini yaitu senja (sore) dan siang hari. Drama ini mengandung amanat bahwa 

kita harus pandai bersyukur, bersabar dalam menghadapi semua cobaan, jangan 

terlena akan duniawi yang sifatnya sementara, jangan menilai seseorang hanya 

dari satu sisi, jangan sombong, dan jadilah manusia yang berguna untuk diri 

sendiri dan orang lain. 

Kedua, hasil unsur intrinsik yang penulis lakukan terhadap drama 

Rahwana karya Abdul Mukhid sebagi bahan pembelajaran. Penulis memilih SMP 

Negeri 4 Kota Sukabumi Pemilihan karya drama tersebut sesuai dengan 

pemahaman siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 kota Sukabumi, pembelajaran 

drama di sekolah ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.15 tentang 
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mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan modern) yang disajikan 

dalam bentuk pentas atau naskah. Adapun siswa yang menjadi objek penelitian 

yaitu 37 siswa kelas VIII. Terdapat enam aspek yang enjadi penilaian yaitu tema, 

alur/plot, tokoh dan penokohan, latar, dialog, dan amanat dengan skor maksimal 

100. 

Berdasarkan hasil analisis unsur intrinsik yang telah dilakukan siswa pada 

drama yang telah dipilih dapat diketahui hasil penilaian yang penulis lakukan 

terhadap hasil analisis siswa tersebut. Pada drama yang telah dipilih sebanyak 32 

siswa dinyatakan lulus, satu orang siswa dinyatakan tidak lulus, dan ada empat 

siswa tidak hadir dalam pembelajaran. Penentuan kelulusan mengacu pada 

Standar Ketuntasan Minimal (KKM) yang berlaku untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi yakni 75. 

  Untuk mengetahui respon siswa terhadap analisis unsur intrinsik pada 

drama Rahwana karya Abdul Mukhid sebagai bahan pembelajaran, penulis 

membagikan angket yang berisi enam pertanyaan yang harus diisi oleh masing-

masing siswa. Berasarkan hasil angket respon yang telah diisi oleh siswa, 

diperoleh dari enam pertanyaan yang diajukan semuanya mendapat respon positif. 

Respon dikatakan positif apabila hasil angket menyatakan lebih dari 50% 

menjawab ya dan dikatakan negatif apabila lebih dari 50% menjawab tidak. 

  Sehingga berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa drama Rahwana karya Abdul Mukhid dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran di sekolah khususnya kelas VIII dengan tetap mengacu pada 

kurikulum dan silabus yang berlaku di sekolah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan berupa observasi yang penulis 

lakukan, hasil tes yang menunjukan lebih dari 50% siswa dapat menganalisis 

unsur intrinsik drama yang telah dipilih dan hasil angket respon siswa yang 

menunjukan lebih dari 50% siswa memberikan respon positif. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka saran yang dapat diberikan penulis  diantaranya: 
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1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengapresiasi 

karya sastra khususnya dalam menganalisis unsur intrinsik pada drama. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan pengetahuan dan wawasan dalam menemukan 

bahan pembelajaran mengenai pembelajaran sastra terutama drama. 

3. Bagi pihak sekolah, penggunaan drama Rahwana karya Abdul Mukhid 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran, melihat kecocokan dari hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu 

sumber acuan, gambaran atau referensi pada penelitian berikutnya. 


