
i 
 

KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA DRAMA PINANGAN KARYA 
ANTON CHEKOV PENDEKATAN PSIKOANALISIS DAN 

HUBUNGANNYA DENGAN PEMBELAJARAN 
SASTRA DI SMP 

 

 
 

SKRIPSI  
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan 
Program Strata Satu (S1) Pada Program  Studi Pendidikan 

Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 

 

 

Oleh 

 

DEDI FATHURRAHMAN 
E1C 112021 

 

 

UNIVERSITAS MATARAM 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA 

SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 
2017 

 

 



ii 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jl. Majapahit No. 62 Telpon (0370) 6283873 Fax 634918 Mataram NTB 

 

 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  
 

Skripsi yang disusun oleh: 
Dedi Fathurrahman 
NIM. E1C112021 

 

KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA NASKAH DRAMA PINANGAN KARYA 
ANTON CHEKOV PENDEKATAN PSIKOANALISA SIGMUND FREUD  
DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP 

 
Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal,  Januari 2017 

Disetujui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jl. Majapahit No. 62 Telpon (0370) 6283873 Fax 634918 Mataram NTB 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
 

Skripsi yang disusun oleh: 
Dedi Fathurrahman 
NIM. E1C112021 

 
KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA NASKAH DRAMA PINANGAN KARYA 
ANTON CHEKOV PENDEKATAN PSIKOANALISA SIGMUND FREUD  
DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP 

 

Skripsi ini telah diuji, disetujui, dan disahkan pada tanggal,      Januari 2017 oleh 

tim penguji. 

Dewan Penguji: 
Ketua, 

 
 
 
 

Drs. H. Sapiin, M.Si. 
NIP. 19610101 198803 1 003 

 
              Sekretaris,               Anggota, 
 
  
 
    Syaiful Musaddat, M.Pd.        . 
NIP. 19771231 200501 1 003    
          

Mengetahui, 
Universitas Mataram 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Dekan, 

 
 
 

 
Dr. H. Wildan, M.Pd. 



iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

Terus berjuang sampai semua cita-cita tercapai. 
Ketika engkau terpikir untuk menyerah di tengah-tengah perjuanganmu, ingatlah 

orang-orang yang ingin engkau bahagiakan (Bejana Kehidupan). 
 

Persembahan 

Skripsi ini saya persembahkan untuk. 

1. Allah SWT yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

2. Ibu tersayang (Hjh. Mahyuni) yang selalu bersabar untuk mendoakan setiap 

langkahku. 

3. Ayah tercinta (H. Sadariah) yang selalu berjuang untuk kebahagianku dan 

menyemangatkanku saat susah. 

4. Paman Mahsun dan Mus  yang selalu membantu untuk kelancaran pembuatan 

skeripsi ini. 

  



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Penulis mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat 

dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Skripsi ini 

diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana 

pendidikan (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. Dengan penuh kesadaran, bahwa penulisan skripsi ini tidak 

mungkin terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan rasa hormat disampaikan 

kepada yang terhormat. 

1. Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Mataram. 

2. Dr. H. Wildan, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. 

3. Dra. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd., Selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Mataram. 

4. Drs. I Nyoman Sudika, M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. 

5. Drs. H. Khairul Paridi, M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi 

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram.  



vi 
 

6. Drs. H. Sapiin, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan arahan, serta bimbingan dalam menyusun skripsi ini. 

7. Syaiful Musaddat M.Pd., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

dorongan, semangat, bimbingan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Drs. H. Nasaruddin, M. Ali, M.Pd., Selaku Dosen Penetral yang telah menguji 

dan memberi masukan untuk perbaikan skripsi. 

9. Semua dosen Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang tidak 

dapat disebutkan namanya satu per satu. 

10. Adik-adikku tersayang Ahmad Irwan dan Elisa Septiana yang selalu 

memberiku semangat saat mengerjakan skripsiku. 

11. Sahabat-sahabat terbaik Kohar Ibror Hakki, Pahruddin Arrozi, Lalu 

Muhammad Sukandar, Muhammad Alfian yang selalu memberikan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12.  Teman-teman kelas A reguler sore, program studi pendidikan bahasa dan 

sastra Indonesia angkatan 2012 yang selalu menjalin keakraban dengan baik. 

Akhirnya dengan segala keterbatasan, tentunya penulisan skripsi ini masih 

belum sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca. 

 

Mataram,  Januari 2017 

 

Penulis 



vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN 
HALAMAN PENGESAHAN 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .............................................................  iv 
KATA PENGANTAR  ................................................................................  v 
DAFTAR ISI  ..............................................................................................  vii 
ABSTRAK  ..................................................................................................  viii 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ..............................................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah .........................................................................  5 
1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................................  5 
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................  5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  
2.1 Penelitian yang Relevan ................................................................  7 
2.2 Landasan Teori .............................................................................  10 
2.2.1 Psikologi Sastra ...........................................................................  10 
2.2.2 Struktur Kepribadian ...................................................................  11 
2.2.2.1 Id (Aspek Biologis).................................................................. ...  12 
2.2.2.2 Ego (Aspek Psikologis)............................................................. .  14 
2.2.2.3 Super Ego (Aspek Sosiologis).................................................. ..  16 
2.2.3 Drama .........................................................................................  18 
2.2.3.1 Tokoh........................................................................................ ..  19 
2.2.3.2 Penokohan................................................................................ ...  22 
2.2.4 Pembelajaran Sastra di SMP ........................................................  24 

BAB III METODE PENELITIAN  
3.1 Jenis Penelitian ..............................................................................  26 
3.2 Data dan Sumber Data ...................................................................  27 
3.3 Metode Pengumpulan data .............................................................  28 
3.4 Instrumen Pengumpulan Data ........................................................  29 
3.5 Metode Analisis Data .....................................................................  31 
3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data ............................................  32 

BAB IV PEMBAHASAN  
4.1 Struktur Kepribadian Tokoh Utama Agus Berdasarkan Teori 

Sigmund Freud .............................................................................  33 
4.2. Hubungan Hasil Analisis Terhadap Pembelajaran Sastra di SMP ..  47 

BAB V  PENUTUP 
5.1 Simpulan.......................................................................................  49 
5.2 Saran-Saran  .................................................................................  49 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



viii 
 

  



ix 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa drama “Pinangan” karya 

Anton Chekov dan Hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP. Drama ini 

menceritakan tentang tokoh Agus yang datang berkunjung kerumah pak Rukmana 

untuk meminang putrinya Ratna, tetapi pada saat sudah bertemu tokoh Agus tidak 

berani mengatakan maksudnya datang berkunjung sehingga dia mengalihkan 

pembicaraan masalah tanah lapang. Namun naasnya itu malah menjadi awal 

pertengkaran di antara mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan psikologi tokoh utama (Agus) dalam drama “Pinangan” karya 

Anton Chekov. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan  struktur 

kepribadian tokoh utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif 

yaitu tipe desain kualitatif yang spesifik “Narasinya dipahami sebagai teks yang 

dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan peristiwa/aksi, yang terhubung 

secara kronologis. Sumber data penelitian ini adalah naskah drama Pinangan 

karya Anton Chekov.  Data dalam penelitian ini adalah dialog-dialog tokoh Agus. 

Teknik pengumpulan data adalah teknik studi pustaka dan teknik baca-catat. 

Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah pendekatan psikoanalisis 

Sigmund Freud yaitu struktur kepribadian. Hasil  penelitian menunjukan struktur 

kepribadian tokoh Agus terdiri dari id, ego dan super ego. Id mempengaruhi tokoh 

utama untuk mengejar keinginan-keinginan untuk segera menikah dengan Ratna 

dan mempertahankan pendapatnya. Ego berusaha mewujudkan keinginan-

keinginan tokoh utama dan super egonya menunjukan jalan yang tidak 

berlawanan dengan norma agama. Selain itu, hubungan hasil analisis dengan 

pembelajaran sastra di SMP sangat fungsional. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan, acuan, dan media pembelajaran bagi guru disekolah. 

 

Kata Kunci: Naskah drama, struktur kepribadian, pembelajaran sastra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gambaran kehidupan yang tertuang dalam naskah drama lazimnya 

dilukiskan dalam bentuk konflik. Konflik yang dipaparkan penulis melalui 

gayanya sendiri yang dapat berupa konflik antartokoh. Tokoh biasanya 

ditampilkan secara lengkap dan rinci, misalnya yang berhubungan langsung 

secara fisik, keadaan sosial, tingkah laku, sifat, kebiasaan dan lain sebagainya. 

Penggambaran tokoh selalu berhubungan dengan penokohan. Seperti yang 

diketahui penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita Jones (dalam Nurgiyantoro, 

1968: 33). Penyajian tokoh dalam cerita selalu dipengaruhi oleh kepribadian atau 

psikologi. Dengan kata lain tokoh dapat menjadi sebuah figur yang dikenai dan 

sekaligus mengenai tindakan psikologis. 

Sifat manusia dapat dipahami melalui tokoh dan penokohan yang terdapat 

dalam naskah drama secara mendalam. Sesuai yang dikatakan Endraswara (2003: 

179) bahwa sastra dalam pandangan psikologi sastra adalah cerminan sikap dan 

perilaku manusia. Kajian psikologi sastra merupakan kajian sastra yang 

memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Berkaitan dengan hal itu sebuah 

naskah drama dapat dimanfaatkan untuk memahami karakter manusia dalam 

dunia nyata, karena cerita dan tokoh-tokoh dalam naskah drama ditulis baik 

berdasarkan pengalaman yang telah didapat oleh pengarang maupun dari imajinasi 

yang diciptakan pengarang itu sendiri atau bahkan pengalaman itu didapatkan 
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secara langsung maupun tidak langsung dalam realitas kehidupan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat. 

 Beranjak dari hal di atas peneliti mengambil naskah drama Pinangan 

sebagai objek penelitian, karena naskah tersebut  sangat unik untuk dianalisis. 

Naskah drama Pinangan karya Anton Chekhov saduran Suyatna Anirun adalah 

naskah drama komedi satir yang berisi satu babak. Naskah ini mengangkat 

persoalan cara mempertahankan prinsip hidup dan hak milik. Untuk 

mempertahankan prinsip hidupnya, manusia melengkapi diri dengan berbagai 

argumentasi yang bisa menguatkan pendiriannya. Menjadi persoalan, manakala 

prinsip dibekuk oleh kepentingan. Sebuah kondisi, disaat prinsip sering kali 

dikalahkan oleh pertemuan dua kepentingan yang sama. Naskah Drama Pinangan 

karya Anton Chekov juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki nuansa 

satire sosial yang kuat yang diangkat dari fenomena realitas masyarakat pada 

zaman Rusia.  Walaupun merupakan sebuah drama satire, banyak sekali pesan 

moral yang terdapat pada naskah ini. Naskah drama pinangan ini pernah 

memenangkan penghargaan Pushkin  pada tahun 1886. Penghargaan Ini menandai 

awal karir Anton chekhov yang sangat produktif sebagai pengarang. Naskah ini 

pertama kali di pentaskan di Indonesia pada tahun 2006 dan hampir seluruh grup 

teater di Indonesia pernah mementaskan naskah drama Pinangan ini.  

 Keunikan yang dipaparkan peneliti di atas, peneliti mengangkat kajian 

mengenai kepribadian dari tokoh utama yakni tokoh Agus. Tokoh Agus dalam 

naskah drama ini digambarkan sebagai seorang yang berpenyakitan dan sulit 
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sekali mengatakan keinginannya untuk meminang Ratna. Ia selalu gugup dan 

bicaranyapun selalu terbata-bata, bahkan sampai menerima segala hinaan serta 

caci maki dari Ratna dan ayahnya. Dalam proses meminang Agus mengalami 

beberapa konflik, namun hal itu tidak mengurungkan niat Agus untuk meminang 

Ratna sebagai calon istrinya. Konflik pertama yang dihadapi oleh Agus dalam 

lakon Pinangan timbul dikala kedua tokoh (Agus dan Ratna) mempertahankan 

tanah lapang. Keduanya saling mengklaim, keduanya saling menyerang. Tapi 

kemudian mereka bersatu kembali karena kepentingan yang sama. Konflik kedua 

muncul diantara Agus dan Rukmana yang meributkan kejantanan hewan 

peliharaan. Keduanya tak mau mengalah, keduanya merasa jantan sendiri. Dalam 

pertengkaran yang kedua ini penyakit jantung Agus kambuh sampai Agus tak 

sadarkan diri. Agus sadar ketika Rukmana menyalahkan dirinya dan menerima 

lamarannya. 

Kepribadian Agus sebagai tokoh utama dalam naskah drama Pinangan 

seperti diatas sesuai dengan teori kepribadian Freud. Oleh karena itu untuk mengkaji 

aspek psikologis dari tokoh utama, digunakan teori psikoanalisa. Psikoanalisis adalah 

istilah khusus dalam penelitian psikologi sastra. Ada beberapa tokoh psikoanalisis 

dunia yang terkemuka antara lain Jung, Adler, Freud. Akan tetapi, Sigmund 

Freudlah yang secara langsung berbicara tentang proses penciptaan seni sebagai 

akibat tekanan dan timbunan masalah di alam bawah sadar yang kemudian 

disublimasi ke dalam bentuk penciptaan karya seni. Pendekatan psikologis banyak 

bersandar kepada psikoanalisis yang dikembangkan Freud setelah melakukan 

penelitian, bahwa manusia banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. Terdapat 
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Id, Ego, dan Super Ego dalam diri manusia yang menyebabkan manusia selalu 

berada dalam keadaan berperang dalam dirinya, resah, gelisah, tertekan, dan lain-

lain. Namun, bila ketiganya bekerja dengan seimbang, akan memperlihatkan 

watak yang wajar (Endraswara, 2003: 196 – 197). 

Naskah drama dan karya sastra lainnya, perlu dijadikan sebagai salah satu 

karya sastra yang dapat diajarkan kepada peserta didik, khususnya pada jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pembelajaran sastra pada dasarnya bertujuan 

agar siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra sehingga mereka terdorong 

dan tertarik untuk membacanya. Dengan membaca karya sastra siswa dapat 

memperkaya diri dengan ide-ide baru, dan memperoleh pengertian yang baik 

tentang manusia dan kemanusiaan. Bersikap positif dan apresiatif terhadap sastra 

Indonesia, serta  menumbuhkan rasa kepedulian terhadap karya-karya sastra yang 

dihasilkan oleh para pengarang. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

kurikulum. Dalam kurikulum disebutkan bahwa pembelajaran sastra bertujuan 

agar siswa mampu memperoleh dan memahami citra kemanusiaan dan pesan yang 

tertuang dalam naskah drama tersebut, sehingga siswa dapat mengambil pelajaran 

dari simpulan pesan yang dapat mereka ambil dalam naskah drama yang mereka 

baca. Standar Kompetensi, 1) mengapresiasi pementasan drama. Kompetensi 

dasar, 1) menanggapi unsur pementasan drama, 2) mengevaluasi pemeran tokoh 

dalam drama. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam 

tentang psikologi tokoh utama dalam naskah drama “Pinangan” karya Anton 

Chekhov saduran Jim Lin Suyatna Anirun dengan pendekatan psikoanalisis 
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Sigmund Freud. Hasil analisisnya dihubungkan dengan pembelajaran sastra di 

SMP. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka maslah yang akan dikaji 

antara lain. 

1. Bagaimanakah psikologi tokoh utama dalam naskah Pinangan Karya Anton 

Chekhov berdasarkan Psikoanalisis Sigmund Freud? 

2. Bagaimanakah hubungan hasil analisis psikologi tokoh utama menggunakan 

teori Sigmund Freud dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasrkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan psikologi tokoh utama dalam naskah Pinangan Karya Anton 

Chekhov berdasarkan Psikoanalisis Sigmund Freud? 

2. Mendeskripsikan hubungan hasil analisis psikologi tokoh utama menggunakan 

teori Sigmund Freud dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP? 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi atas dua garis besar antara lain sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah wawasan 

berfikir bagi para pembaca, memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam 



6 
 

menganalisis naskah drama dengan mengetahui psikologi tokoh dan makna yang 

terkandung dalam naskah drama , serta dapat menjadi bahan pembelajaran sastra 

tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Naskah Drama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar pada pembelajaran di 

sekolah dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan minat siswa terhadap 

sastra, sehingga terjadinya penumbuhan rasa suka terhadap karya sastra. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

dalam mengkaji psikologi, khususnya naskah drama. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca secara umum 

khususnya, dalam menerima tamu. kita harus bersikap baik kepada tamu dan tidak 

boleh menuduh macam-macam tanpa tahu maksud dan tujuannya datang 

berkunjung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Yang Relevan 

Seiring dengan berkembangan ilmu sastra, penelitian sastra telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti. Perkembangan itu tentunya telah didukung oleh 

munculnya teori-teori yang ditemukan oleh para ahli yang berkecimpung di dunia 

sastra, karena dengan hal itu kita dapat mengetahui kepribadian dan kejiwaan  

pada tokoh. Manfaat lainnya, juga dapat mengetahui sifat dan karakter tokoh 

dalam karya sastra. Berbagai tokoh yang diciptakan oleh pengarang tentunya 

memiliki karakter dan sifat  yang berbeda, ada yang antagonis dan ada pula yang 

protagonis. Karakter dan sifat para tokoh akan sangat mempengaruhi jalan cerita 

pada sebuah karya sastra. Berkaitan dengan hal itu penulis akan mencoba 

menengok kembali beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian psikologi 

sastra trutama yang menyangkut tentang psikilogi dalam diri tokoh utama. 

Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan psikologi yaitu penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ety Fitriah (2005), dengan judul “Pendekatan Psikologi 

Sigmund Freud Dalam Novel Pulang Karya N. Marewo”. Penetian tersebut 

mendeskripsikan tokoh Sandi yang berkaitan dengan struktur kepribadian. Dalam 

diri Sandi terdapat dua insting yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup 

terdiri atas insting kasih sayang, penghargaan dan kebebasan. Insting mati berupa 

keinginan untuk meraih kembali segala apa yang pernah ia lakukan seperti 

menghasilkan karya-karya berupa tulisan-tulisan untuk dipublikasikan. Kaitannya 
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dengan dinamika kebribadian adalah adanya pengaktualisasian insting-insting 

tersebut di atas, tetapi tetap dalam pengawasan  dan pertimbangan dari ego dan 

super ego. Dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian untuk 

mendapatkan ketenangan batin, Sandi melakukan beberapa usaha, yaitu 

identifikasi, transkulfasi, dan pemindahan objek.  

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi karena sama-sama bertujuan untuk 

menganalisis psikologi tokoh utama. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  

Fitriah (2005) yaitu terletak pada objek kajiannya yaitu Novel dan tidak 

mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Penelitian relevan berikutnya dilakukan oleh Rizal Marja (2011) dengan 

judul “Kajian Psikis Dewa Roman Biola Tak Berdawai Karya Seno Gumiri 

Ajidarma”. Marja mengklasifikasikan id menjadi dua insting yaitu insting hidup 

dan insting mati. Insting hidup terdiri atas insting rasa syukur kepada Tuhan, 

insting keindahan dan keinginan. Insting rasa syukur Dewa kepada Tuhan adalah 

ia merasa kelahirannya adalah kodratnya dan ia pun sangat bersyukur telah 

dipertemukan dengan Renjani. Sedangkan keinginan yang paling mendasar pada 

tokoh Dewa dalam roman ini adalah ia sangat ingin menunjukan betapa ia juga 

sangat mencintai ibunya, yaitu Renjani.  

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi karena sama-sama menganalisis 

psikologi tokoh utama. Perbedaannya teletak pada objek yang dianalis yaitu 

Roman, dan lebih menguraikan alur dan penokohannya dalam roman dari pada 

menjabarkan psikologi Dewa dalam roman tersebut dan tidak mengkaitkannya 

dengan pembelajaran sastra di SMP. Dalam penelitian kali ini  akan lebih 
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memfokuskan perhatian pada psikologi tokoh tanpa mengesampingkan unsur 

intrinsik seperti penokohan dan alur.  

 Penelitian Antoni (2006) yang berjudul “Analisis Tokoh Paijo Dalam 

Cerpen Jakarta karya Totilawati Tjitrawasita Berdasarkan Pendekatan Psikologi 

Behavioral (B.F Skiner) Serta Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung 

Didalamnya”. Antoni menyimpulkan bahwa perubahan tokoh Paijo disebabkan 

oleh adanya perubahan lingkungan dan adanya penguatan-penguatan dari 

lingkungannya. Kepribadian setelah memasuki lingkungan baru menciptakan 

tingkah laku yang berbeda pula. Perubahan prilakunya ditunjang juga oleh 

penguatan yang dilakukan oleh tokoh Pak Pong. Hal ini sesuai  dengan teori 

psikologi behavioral Skiner, bahwa kepribadian manusia ditentukan oleh faktor 

lingkungan. Sehingga dengan memasuki dua lingkungan yang berbeda, maka 

terbentuklah dua kepribadian Paijo yang berbeda. 

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi karena sama-sama bertujuan untuk 

menganalisis psikologi tokoh utama. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Antoni (2006), ini terletak pada objek kajian yaitu cerpen dengan menggunakan 

pendekatan psikologi behavioral (B.F Skiner) dan tidak mengkaitkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan naskah 

drama dengan pendekatan psikologi Sigmund Freud dan mengkaitkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Psikologi Sastra 

Psikologi dan sastra adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi psikologi 

dan sastra mempunyai hubungan yang sangat erat. Psikologi berasal dari kata 

Yunani psyche, yang berarti jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari 

tingkah laku manusia (Atkinson via Minderop, 2010: 3). Psikologi sendiri adalah 

ilmu yang mempelajari proses mental dan jiwa dalam kaitannya dengan perilaku 

manusia. Meskipun jiwa itu sendiri tidak nampak akan tetapi kehidupan kejiwaan 

dapat dilihat pada tingkah laku atau cara manusia bersikap. 

Sementara itu, sastra merupakan ungkapan ide atau buah produk manusia 

yang kreatif, imajinatif dan dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai ungkapan 

jiwa dan perasaan yang bisa berwujud puisi, drama, roman maupun novel. 

Meskipun berbeda, tetapi psikologi dan sastra dapat bersatu sesuai dengan 

perannya dalam kehidupan, karena sama-sama memiliki peranan besar dalam 

hidup ini. Maka jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra adalah sebuah 

interdisiplin antara psikologi dan sastra (Endraswara, 2008: 14). Jika 

diterjemahkan secara sederhana psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang 

diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan.  

Menurut Wellek dan Austin (1989: 90), istilah psikologi sastra mempunyai 

empat pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe 

atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga studi 

tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang 

keempat mempelajari dampak sastra pada pembaca (psikologi pembaca). 
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Meskipun berbeda, antara psikologi dan sastra memiliki titik temu yang sama 

yaitu keduanya sama-sama mengkaji manusia dan kehidupannya sebagai sumber 

atau bahan kajian. 

Penelitian psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman 

sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi 

sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan; kedua, dengan 

pendekatan ini dapat memberi umpan-balik kepada peneliti tentang masalah 

perwatakan yang dikembangkan; dan terakhir, penelitian semacam ini sangat 

membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah 

psikologis (Endraswara, 2008: 12). Psikologi sastra mendorong banyak peneliti 

dalam mengungkapkan berbagai fenomena kemanusiaan lewat kepribadian 

pengarang, tokoh maupun pembaca sebagai penikmat sastra. 

Banyak tokoh-tokoh yang memaparkan tentang teori kepribadian dan 

banyak digunakan untuk meganalisis kepribadian tokoh. Namun, dalam penelitian 

ini menggunakan teori Sigmund Freud. 

Teori Sigmund Freud dibagi menjadi tiga kelompok yaitu struktur 

kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian (Suryabrata, 

2006 : 124 – 133). Namun, pada penelitian ini akan membahas dua komponen 

saja yaitu, struktur keribadian dan dinamika kepribadian.  

 

2.2.2 Struktur Kepribadian 

 Struktur kepribadian adalah unsur-unsur atau komponen yang membentuk 

orang secara psikologis (Suryabrata, 2012: 124) Freud merumuskan kepribadian 
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dalam tiga struktur yang saling terkait satu sama lain yaitu Id (aspek biologis), 

Ego (aspek psikologis), Super Ego (aspek sosiologis). Kendatipun masing-masing 

aspek itu memiliki fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamika sendiri-

sendiri, namun ketiganya saling berkaitan satu sama lain sehingga sulit untuk 

memisahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia (Suryabrata, 2012: 125). 

 
2.2.2.1 Id (Aspek Biologis) 

Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya 

terdapat naluri-naluri bawaan. Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia 

atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh ego dan superego untuk operasi-

operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Id beroperasi berdasarkan 

prinsip kenikmatan, yaitu: berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari 

rasa sakit.  

Freud menyatakan bahwa Id merupakan realitas psikis yang sebenar-

benarnya (The true psychic reality), karena Id merupakan dunia batin atau 

subjektif manusia, dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia 

objektif . Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir (unsur-unsur biologis), 

termasuk insting-insting. Id merupakan “Resevoir” yaitu energi psikis yang 

menggerakkan ego dan super ego (Suryabrata, 2012: 125). 

Id juga berfungsi untuk menghindarkan diri dari ketidak enakan dan 

mengejar keenakan. Untuk menghilangkan ketidakenakan dan mencapai 

kenikmatan itu, Id mempunyai dua cara yaitu: (a). Reflex dan reaksi otomatis, 

seperti misalnya bersin, berkedip dan sebagainya. (b). Proses primer, seperti 

misalnya orang lapar membayangkan makanan (Suryabrata, 2012: 126). 
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Id merupakan suatu keadaan dimana kenikmatan merupakan yang paling 

penting sehingga dalam Id tersebut tidak mampu menilai mana yang salah dan 

mana yang benar. Id hanya mementingkan diri sendiri bertindak sewenang-

wenang tanpa mempertimbangkan baik-buruknya sesuatu. Setiap adanya 

ketegangan yang merupakan suatu yang tidak mengenakkan sudah barang tentu Id 

melakukan beberapa cara untuk menghilangkan ketegangan tersebut, entah itu 

dengan melakukan hal-hal yang refleks atau dengan menghayalkan sesuatu yang 

dapat mengurangi rasa sakit atau ketegangan-ketegangan, misalnya seperti orang 

yang sedang lapar setidaknya menghayalkan makanan untuk mengurangi rasa 

tidak enak tersebut yang penting hati terpuaskan. 

Contohnya seperti peneliti memiliki adik seorang perempuan berumur  8 

tahun masih duduk di kelas 3 SD, jika sedang di rumah dia selau ingin membeli 

jajanan di luar rumah seperti es cendol, balon, pisang goreng dan lainnya. Karena 

adik peneliti gendut dan mudah sakit maka Ibu peneliti membatasi jajanannya. 

Tetapi namanya juga anak kecil kalau ada sesuatu yang diinginkannya pasti akan 

berusaha mendapatkannya apa pun cara yang  akan digunakan, mungkin dengan 

menangis atau bahkan melempar barang  karena kesal. 

Contoh di atas Id adik peneliti yang harus segera mendapatkan pemenuhan 

yakni rasa lapar dan keinginan untuk jajan di luar. Namun setelah Ibu peneliti 

melarang karena adik peneliti gendut, maka adik peneliti mencari cara untuk 

memenuhi Id, yaitu dengan cara menangis dan sebagainya untuk mendapatkan 

izin Ibu untuk jajan diluar. 
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2.2.2.2 Ego (Aspek Psikologis) 

Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu 

kepada dunia objek dari kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan 

prinsip kenyataan. Ego berkembang dari id agar individu mampu menangani 

realita; sehingga Ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego berusaha 

memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan 

baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat 

memuaskan kebutuhan. 

Freud menyatakan bahwa Ego adalah aspek psikologis kepribadian dan 

timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia 

kenyataan (realitas). Berarti organisme harus dapat membedakan antara khayalan 

tentang sesuatu dan kenyataan tentang sesuatu (Suryabrata, 2005: 126). 

Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga 

serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu 

yang dibatasi oleh realitas. Seorang penjahat misalnya, seorang yang hanya ingin 

memenuhi kepuasan diri sendiri akan tertahan dan terhalang oleh realitas 

kehidupan yang dihadapi. Demikian pula dengan adanya individu yang memiliki 

impuls-impuls seksual dan agresivitas yang tinggi misalnya, tentu saja napsu-

napsu tersebut tak akan terpuaskan tanpa pengawasan. 

Demikianlah Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia 

dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi 

dirinya sendiri. Ego berada diantara alam sadar dan alam bawah sadar. Tugas Ego 

memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian 
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masalah dan pengambilan keputusan. Dengan alasan ini Ego merupakan pimpinan 

utama dalam kepribadian, layaknya seorang pimpinan perusahaan yang mampu 

mengambil keputusan rasional demi kamajuan perusahaan. Id dan Ego tidak 

memiliki moralitas karena keduanya tidak mengenal nilai baik dan buruk 

(Minderop, 2016: 21). 

Dapat dipahami bahwa Ego  merupakan sistem kepribadian yang bertugas 

untuk mengarahkan individu kepada realita atau kenyataan, karena fungsi dari 

Ego sendiri adalah mengarah pada prinsip kenyataan. Ego ini berkembang dari id 

agar individu mampu manangani realita. Ego berusaha memperoleh kepuasan 

yang dituntut oleh Id dengan cara menunda kenikmatan sampai pada akhirnya 

ditemukan objek yang benar-benar nyata yang dapat memuaskan kebutuhan. 

Berdasarkan contoh kasus Id di atas, kita dapat sambungkan dengan 

contoh menurut ego. Ketika adik peneliti lapar maka akan bertindak dan berfikir 

bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli jajanan diluar. Pemikiran adik 

peneliti untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukan sikap Ego karena ia 

bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita yang 

ada. 

2.2.2.3 Super Ego (Aspek Sosiologis) 

Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-

aturan yang sifatnya evaluatif (menyangkut baik buruk). Superego adalah 

kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip 

idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik ego. 
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Superego berkembang dari ego, dan seperti ego dia tidak mempunyai energi 

sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di tiga daerah kesadaran. 

 Freud menyatakan bahwa Super Ego merupakan aspek sosiologis 

kepribadian, atau wakil dari masyarakat (nilai-nilai tradisional serta cita-cita 

masyarakat). Sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya, yang 

dimasukkan (diajarkan) dengan berbagai perintah dan larangan. Super Ego 

merupakan kesempurnaan dari kesenangan. Oleh karena itu, Super Ego dapat pula 

dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya ialah menentukan 

apakah sesuatu itu benar ataukah salah, pantas atau tidak, susila atau tidak dan 

demikian pribadi  bertindak sesuai dengan moral masyarakat (Suryabrata, 2005: 

127). 

 Super Ego sama halnya dengan “hati nurani” yang mengenali baik dan 

buruk. Sebagaimana Id dan Ego tidak mempertimbangkan relitas karena tidak 

bergumul dengan hal-hal relistik, kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas Id 

dapat terpuaskan dalam pertimbangan moral. Jelasnya sebagai berikut: misalnya 

Ego seorang ingin melakukan seks secara teratur agar karirnya tidak terganggu 

oleh kehadiran anak, tetapi Id tersebut menginginkan hubungan seks yang 

memuaskan karena seks memang nikmat. Kemudian Super Ego tumbuh dan 

menengahi dengan anggapan merasa berdosa dengan melukan hubungan seks 

(Minderop, 2010: 22). 

 Super Ego merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan 

norma-norma yang bisa menentukan baik dan buruk. Super Ego merupakan 

kekuatan moral dari kepribadian yang beroperasi pada prinsip realitas Ego. Super 
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Ego merupakan pengendalian dari Id dan pengarah bagi Ego pada tujuan-tujuan 

yang sesuai dengan moral daripada realita (kenyataan) sehingga individu 

mencapai kesempurnaan. 

 Kita sambungkan lagi dengan kasus-kasus di atas. Ibu peneliti telah 

mengontrol adik peneliti dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar 

rumah. Apabila Super Ego telah terbentuk, maka control dari dirinya sendiri akan 

keluar dengan memaksa ibu untuk mengijinkannya membeli jajanan diluar rumah. 

Namun jika Super Egonya berkembang dengan baik maka ia akan mengerti alasan 

mengapa ia tidak diizinkan tidak jajan di luar dan mematuhi kata ibu. 

Untuk lebih memperjelas perbandingan antara Id, Ego dan Super Ego yang telah 

dipaparkan di atas bisa dilihat dalam tabel berikut. 

No Id Ego Super Ego 
1. Orginal sistem, asal 

muasal dari system 
yang lain. Berisi 
insting dan penyedia 
energi psikis untuk 
dapat beroperasinya 
sistem yang lain. 
Hanya mengetahui 
dunia dalam; tidak 
berhubungan dengan 
dunia luar, tidak 
memiliki pengetahuan 
mengenai realitas 
objektif. 

Berkembang dari Id 
untuk menangani 
dunia eksternal. 
Memperoleh energi 
dari Id. Memiliki 
pengetahuan baik 
mengenai dunia dalam 
maupun realitas 
objektif. 

Berkembang dari ego 
untuk berperan sebagai 
moral kepribadian. 
Merupakan wujud 
internalisasi nilai-nilai 
orang tua. 
Dikelompokkan menjadi 
dua; Conscious (yang 
menghukum tingkah lak 
u yang salah), dan Ego 
Ideal (yang menghadiahi 
tingkah laku yang 
benar). Seperti Id, Super 
Ego tidak berhubungan 
dengan dunia luar, tidak 
memiliki pengetahuan 
mengenai realitas 
objektif. 

2. Mengikuti prinsip 
kenikmatan dan 
bekerja dalam bentuk 
proses primer. 

Mengikuti prinsip 
realita dan bekerja 
dalam bentuk proses 
skunder. Tujuannya 

Mengikuti peinsip 
Conscious dan Ego 
Ideal. Tujuannya 
membedakan antara 
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Tujuannya tunggal 
yakni mengenali 
kenikmatan dan 
menghindari rasa 
sakit. 

untuk membedakan 
antara fantasi dengan 
realita sehingga dapat 
memuaskan 
kebutuhan organisme. 
Harus dapat 
menggabungkan 
kebutuhan Id, Super 
Ego dan dunia 
eksternaal. Tujuan 
umumnya adalah 
mempertahankan 
hidup dan kehidupan 
jenisnya. 

benar dan salah dan dan 
menuntut bahwa diri 
telah mematuhi ancaman 
moral, dan memuaskan 
kebutuhan 
kesempurnaan. 

3. Mencari kepuasan 
insting segera. 

Menunda kepuasan 
insting sampai 
kepuasan itu dapat 
dicapai tanpa 
mengalami konflik 
dengan Super Ego dan 
dunia eksternal. 

Menghambat kepuasan 
insting. 

4. Tidak rasional. Rasional. Tidak rasional. 
Sumber: (Alwisol, 2014: 17) 

  
2.2.3 Drama  

 Menurut Moulton (dalam Hadi, 2012: 8) terdapat tiga arti drama. Pertama, 

drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, (segala apa yang terlihat dalam 

pentas) yang menimbulakn perhatian, kehebatan (exciting), dan ketegangan pada 

pendengar/penonton. Kedua, seperti yang diungkan oleh Moulton, drama adalah 

“hidup yang dilukiskan dengan gerakan”. Jika buku Roman menggertakkan 

fantasi kita, maka dalam drama kita melihat kehidupan manusia diekspresikan 

secar langsung di muka kita sendiri. Pengertian ini ditegaskan oleh Baltzar 

Verhagen bahwa drama adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia 

dengan gerak. Ketiga, drama adalah konflik manusia dalam bentuk dialog, yang 
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diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di 

hadapan penonton. Unsur-unsur drama meliputi: 

 
2.2.3.1 Tokoh  

1. Pengertian Tokoh 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita Aminuddin (dalam 

Nurgiyantoro, 1995:79). Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2000:165) adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tokoh adalah 

individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa 

dalam cerita. 

2. Jenis-jenis Tokoh 

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa 

jenis penamaan berdasarkan sudut mana penamaan itu dilakukan. Berdasarkan 

perbedaan sudut pandang dan tinjauan, seorang tokoh dapat dapat dikategorikan 

ke dalam beberapa jenis penamaan sekaligus (Nurgiyantoro, 2002: 176).  

Aminuddin (dalam Nurgiyantoro, 1995: 79) menyatakan terdapat dua macam 

tokoh dalam suatu cerita, yaitu: 

a. Tokoh utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu 

cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai 
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pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada naskah drama 

tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui 

dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. 

b. Tokoh pembantu 

Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita 

dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi 2 Abrams 

(dalam Nurgiyantoro, 2002:181). 

a. Tokoh sederhana 

Tokoh sederhana adalah tokoh ynag memilki satu kualitas pribadi tertentu, 

satu sifat watak yang tertentu saja. Sifat dan tingkah laku seseorang tokoh 

sederhana bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. 

b. Tokoh kompleks 

Tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat 

memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia dapat pula 

menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam, bahkan mungkin 

seperti bertentangan dan sulit diduga.  

Berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi 2 Altenbernd 

dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2002: 178), yaitu. 

a. Tokoh protagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara 

populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. 
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b. Tokoh antagonis 

Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan 

ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis.  

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh dibagi menjadi 2 

Altenbernd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2002: 188), yaitu. 

a. Tokoh statis 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami perubahan dan 

atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi. 

b. Tokoh berkembang 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan perwatakan sejalan 

dengan perkembangan  (perubahan) peristiwa dan plot yang dikisahkan.  

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) 

manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dibagi menjadi (Nurgiyantoro, 2007: 

165), yaitu. 

a. Tokoh tipikal 

Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. 

b. Tokoh netral 

Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. 

Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi 
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dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita, atau bahkan 

dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. 

 
2.2.3.2 Penokohan 

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2007: 165). Penokohan 

merupakan faktor terpenting dalam pementasan drama. Seorang tokoh harus 

mampu memerankan orang lain dalam cerita. Menurut Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 165), tokoh cerita (Character) adalah orang yang 

ditampilkan dalam karya naratif, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan 

dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Cara-cara penggambaran penokohan (Abrams, 1981 : 21 )  antara lain: 

1. Secara Langsung (Teknik Ekspositori) 

 Teknik ekspositori sering juga disebut sebagai teknik analisis, yaitu 

pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau 

penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke 

hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung 

disertai deskripsi yang berupa sikap, sifat watak, tingkah laku atau bahkan ciri 

fisiknya. 

Contoh: Eka memang sangat menarik. Dia cantik dengan rambut ikalnya yang 

panjang. Hidungnya kecil dan lancip, matanya yang lebar dilengkapi dengan bulu 

mata yang lebat dan lentik. Wajahnya disempurnakan dengan bibirnya yang 
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sensual dan merah, meski tak memakai lipstik. Dia sangat supel sehingga disukai 

teman-temannya. Teman-temannyapun beragam mulai dari kalangan ekonomi 

lemah sampai dengan ekonomi atas. Eka sendiri berasal dari keluarga yang kaya, 

tetapi sangat mengedepankan kesederhanaan. Tak heran kalau Eka terbiasa rajin 

dan rapi untuk urusan pribadinya.  

2. Secara Tidak Langsung (Teknik Dramatik) 

 Penampilan tokoh cerita dalan teknik dramatik dilakukan secara tidak 

langsung. Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan 

sikap serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk 

menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik 

secara verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku dan 

juga melalui peristiwa yang terjadi. 

Contoh : Dina menatap wajah ibunya.” Ibuku memang cantik,”batinnya,” meski 

sudah lanjut usia, kecantikan ibu masih terlihat jelas di wajahnya. Aku sangat 

menyayangi wanita ini. Sikapnya yang tegas telah ikut membentuk karakterku. 

Kasih sayangnya padaku tak pernah habis. Perhatiannya padaku juga sangat luar 

biasa. Meski sejak usiaku 10 tahun ayah sudah meninggal, tapi ibuku sampai kini 

tak menikah lagi. Ibu sangat kuat dan tabah dalam menapaki hari-hari bersamaku, 

mendidikku, mengajariku, membimbingku sendirian. Aku ingin sekali bisa sekuat 

dia,” Begitu pikir Dina”. 
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2.2.4 Pembelajaran Sastra di SMP  

a).  Batasan Pembelajaran Sasta 

Batasan pembelajaran sastra dapat di lihat dari kegiatan pembelajaran (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) disekolah. 

a. Membaca naskah drama  Indonesia dan naskah drama terjemahan. 

b. Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut 

pandang, latar dan amanat) naskah drama Indonesia dan naskah drama 

terjemahan. 

c. Membandingkan unsur ektrinsik dan intrinsik naskah drama terjemahan dan 

naskah drama Indonesia. 

b). Tujuan Pembelajaran Sastra 

  Tujuan umum pembelajaran sastra merupakan bagian dari tujuan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. 

  Pembelajaran sastra menurut panduan penerapan KTSP perlu menekankan 

pada kenyataan bahwa sastra merupakan seni yang dapat diproduksi dan 

diapresiasi sehingga pembeljaran hendaknya bersifat produktif apresiatif. 

Konsekuensinya pengembangan materi pembelajaran, teknik, tujuan dan arah 

pembelajaran harus menekankan pada kegiatan apresiatif. 
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  Tujuan pembelajaran apresiasi sastra, khususnya naskah drama dapat 

membantu siswa peka terhadap perasaannya dengan nilai-nilai. Isi yang 

terkandung dalam naskah drama sebagai bahan ajar harus sanggup berperan 

sebagai sarana pendidikan menuju pembentukan kebulatan kepribadian anak 

didik. Selain itu, naskah drama sebagai bahan ajar juga harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan yaitu agar manusia (anak didik) menjadi lebih cerdas dan berbudi 

luhur. 

  Dalam kegiatan pembelajaran, antara komponen tujuan, bahan yang 

dibelajarkan dan penilaian terhadap hasil pembelajran berkait erat. Bahan 

pembelajaran dijabarkan berdasarkan tujuan, yaitu berupa kompetisi yang akan 

dicapai dan sebaliknya tujuan itu sendiri dimungkinkan tercapai jika ditunjang 

oleh bahan yang sesuai. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dilakukan lewat 

penilaian. Jadi, lewat kegiatan penilaian itulah dapat diketahui seberapa banyak 

tujuan pembelajaran yang berhasil dicapai peserta didik (Nurgiyantoro, 2011: 

451). 

  



26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

naratif. Penelitian kualitatif naratif adalah tipe desain kualitatif yang spesifik 

“Narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan 

menceritakan peristiwa/aksi, yang terhubung secara kronologis” Creswell (dalam 

Arianto, 2016: 26).  Sebagaimana pemaparan Bogdan dan Guba (dalam Suhar 

saputra, 2012: 181) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada dasarnya penelitian 

kualitatif merincikan suatu objek atau situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan 

Fraenkel dan Wallen (dalam Suharsaputra, 2012: 181) mengatakan bahwa 

penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material 

disebut dengan penelitian kulaitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi 

menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu 

kegiatan atau situasi tertentu.  

Prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang atau masyarakat) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak  Nawawi (dalam Siswantoro, 2005: 

56). Artinya, data yang dianalisis dan hasil analisisnya berupa gambaran-

gambaran berdasarkan fakta yang ada. 
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  Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif kualitatif karena  

penelitian ini hanya berdasarkan pada rincian fakta yang berupa kata-kata yang 

terdapat dalam naskah drama Pinangan karya Anton Chekov saduran Jim Lin 

Suyatna Anirun sebagai objek kajian. Deskripsi dimaksud meliputi data psikologi 

tokoh utama, serta kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP. 

 
3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

 Menurut  Siswantoro (2010: 70) data adalah sumber informasi yang akan 

diseleksi sebagai bahan analisis. Selengkapnya  menurut Nazir (2011: 346) data 

merupakan hal mentah yang telah dikumpulkan, perlu dipecahkan dalam 

kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas 

sedemikian rupa, sehingga hal tersebut mempunyai makna untuk menjawab 

masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. Dengan demikian data 

merupakan suatu objek yang menjadi bahan kajian dari penelitian. Data dalam 

penelitian ini berupa prilaku yang tergambar melalui dialog-dialog tokoh  utama 

(Agus) yang ada dalam naskah drama Pinangan karya Anton Chekov saduran Jim 

Lin Suyatna Anirun. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama Pinangan karya 

Anton Chekov saduran Jim Lin Suyatna Anirun. Identitas naskah drama yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Judul   : Pinangan 

Pengarang  : Anthon Chekov 

Asal Naskah  : Rusia 

Saduran  : Suyatna Anirun 

Diposkan  : Studio Teater PPPG Kesenian Yogyakarta 

Tahun Terbit  : 2006 

Jumlah Halaman : 15 

Jenis Buku  : Fiksi/Naskah Drama 

 
3.3 Metode Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data selalu terkait dengan masalah yang ingin 

dipecahkan. Dengan pengumpulan data peneliti dapat mengambil simpulan 

sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Nazir (2011:174) mengatakan 

pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memeperoleh data yang diperlukan. Senada dengan pendapat Siswantoro (2010: 

74) memaparkan pengumpulan data adalah menyeleksi data dengan cara 

memefokuskan diri pada data yang dibutuhkan sesuai dengan criteria atau 

parameter yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Studi Pustaka  

 Studi ini digunakan untuk mempelajari sasaran dan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini. 

Kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 
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yang dilakukan. Salah satunya ialah dengan membaca naskah drama Pinangan 

secara keseluruhan. 

3.3.2 Teknik Baca-Catat 

Teknik ini merupakan lanjutan dari studi kepustakaan. Teknik ini 

digunakann untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-data setelah 

melakukan pembacaan secara menyeluruh. Adapun langkah-langkah 

mengumpulkan data yang ditempuh  dalam penelitian ini yaitu. 

1. Membaca naskah drama Pinangan karya Anton Chekov saduran Jim Lin 

Suyatna Anirun secara keseluruhan. 

2. Menemukan aspek-aspek yang termasuk dalam gejala psikologi yang terdapat 

pada tokoh utama (Agus). 

3. Mencatat dan mengklasifikasikan aspek-aspek yang termasuk dalam gejala 

psikologi yang terdapat pada tokoh utama (Agus). 

 
3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, akan dikembangkan instumen 

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan (Sugiyono, 2012: 61). Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan instrumen penelitisn 

sederhana berupa tabel, sebagai berikut. 

Tabel Instrumen Penelitian Kepribadian tokoh utama dalam naskah Pinangan 

karya Anton Chekov. 
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No 

 

Kutipan 

Analisis Psikologi  
Hal 

 Struktur Kepribadian 

Id Ego Super Ego  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Keterangan untuk masing-masing kolom sebagai berikut. 

No : Nomor urut kutipan 

Kutipan : Kutipan, ujaran pengalaman atau segala sesuatu tentang 

tokoh   utama yang berkaitan dengan aspek psikologi yang 

menunjukan suasana kepribadian tokoh. 

Analisis Kepribadian : Struktur kepribadian (Id, Ego, Super Ego) diberi tanda 

centang ( √ ). 

Keterangan : Penjelasan mengenai alasan bahwa pada kutipan cerita 

menunjukan cendrung lebuih kemana kebutuhan tokoh 

utama. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 

Metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan  untuk 

menganalisis data-data yang berupa kata-kata, kalimat-kalimat, wacana, serta teks 
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yang kemudian data tersebut dideskripsikan atau ditafsirkan. Analisis selanjutnya 

mengacu kepada pendekatan kepribadian Freud yang membagi kepribadian 

manusia menjadi tiga yaitu, Id, Ego, dan Super Ego 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif yaitu dengan membaca naskah drama Pinangan karya 

Anton Chekov saduran Suyatna Anirun secara berulang-ulang dan memahami 

naskah drama tersebut secara keseluruhan. Kemudian mengambil data-data yang 

berupa kata-kata, frasa, kalimat, maupun wacana yang berkaitan dengan psikologi 

tokoh utama Agus. 

Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan teori kepribadian Sigmund Freud 

dengan cara: 

1. Mengaitkan data tersebut dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

yakni psikologi tokoh utama berdasarkan teori kepribadian Sigmund Freud. 

2. Mengelompokan data yang merupakan Id, Ego, dan Super Ego. 

3. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan. 

Setelah dianalisis psikologi tokoh Agus dalam naskah drama Pinangan 

karya Anton Chekov saduran Suyatna Anirun berdasarkan persepektif Freud. 

Kemudian hasil analisis tersebut dikaitkan terhadap pembelajaran sastra di SMP. 

 
3.6  Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian data dalam analisis ini adalah menggunakan metode informal 

(Mahsun, 2011: 23). Metode informal sendiri merupakan suatu perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminilogi yang bersifat 

teknis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian 
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dengan mendeskripsiskan psikologi tokoh utama berdasrkan teori Psikoanalisa 

Sigmund Freud dan kaitan hasil analisis dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Dalam penelitian ini dibahas tentang struktur kepribadian tokoh Agus. 

Struktur kepribadian tokoh Agus dalam naskah drama Pinangan karya Anton 

Chekov terdapat dua puluh tiga kutipan. Pada aspek id sebanyak enam kutipan, 

aspek ego terdapat sepuluh kutipan, dan aspek superego sebanyak tujuh kutipan. 

Adapun struktur kepribadian tokoh Agus yang terdapat pada naskah drama 

Pinangan karya Anton Chekov akan dibahas secara rinci di bawah ini. 

 
4.1 Struktur Kepribadian Tokoh Utama Agus Berdasarkan Teori Sigmund 

Freud  

4.1.1 Id yaitu Aspek Biologis 

 Freud (Minderop, 2016: 21) menyatakan bahwa id merupakan energi 

psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar,  

misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Id berada 

di alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas. 

Memenuhi kebutuhan mendasar id, berupa kebutuhan rasa haus, Agus 

meminta secara langsung kepada pak Rukmana. Sebagaimana yang dilakukan 

tokoh Agus pada kutipan (1) dialog di bawah ini. 

“Begini soalnya. (MEMEGANG TANGANNYA SENDIRI) Aku 
mengunjungi Pak Rukmana Kholil yang baik, karena ada satu 
permintaan. Sudah lebih satu kali aku merasa sangat beruntung telah 
mendapatkan pertolongan dari Bapak yang selalu boleh dikatakan ..., tapi 
aku, aku begitu gugup. Bolehkah aku minta segelas air, Pak Rukmana?  
Segelas air!“ ( Pinangan, Hal: 2) 
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Kutipan “Bolehkah aku minta segelas air” merupakan bentuk aspek id 

berupa rasa haus. Rasa haus dalam konteks dialog di atas termasuk kebutuhan 

dasar. Timbulnya rasa haus dirasakan tokoh Agus di sebabkan oleh adanya rasa 

gugup ketika berhadapan dan mengatakan keinginannya kepada pak Rukmana 

untuk meminang anaknya Ratna. Atas dorongan id tokoh Agus meminta segelas 

air kepada pak Rukmana. Dalam konteks lain dijelaskan keinginan Agus untuk 

melamar Ratna. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (2) dialog berikut ini. 

Terima kasih, Pak Rukmana ... Maaf ... Pak Rukmana Kholil yang baik, aku 
begitu gugup. Pendeknya, tak seorang pun yang bisa menolong saya, 
kecuali Bapak. Meskipun aku tidak patut untuk menerimanya, dan aku 
tidak berhak mendapatkan pertolongan dari Bapak. 
Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat saja, ada apa? 
Segera ... segera. Soalnya adalah: Aku datang untuk melamar putri Bapak. 
(Pinangan, Hal: 2) 
 
Kutipan di atas , terdapat aspek id pada tokoh Agus yakni pada kalimat 

“tak seorang pun yang bisa menolong saya, kecuali Bapak. Meskipun aku tidak 

patut untuk menerimanya, dan aku tidak berhak mendapatkan pertolongan dari 

Bapak”.  Atas dorongan id  Agus meminta pertolongan kepada pak Rukmana 

untuk membantu keinginannya melamar Ratna. Walaupun dalam keadaan gugup 

tokoh Agus memberanikan dirinya meminta pertolongan kepada pak Rukmana 

Hal ini dikarenakan besarnya keinginan Agus untuk segera meminang Ratna. 

Adapun keinginan tokoh Agus yang lain, yaitu ingin diterima lamaranya oleh 

Ratna. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (3) dialog berikut ini. 

 “Pak Rukmana Kholil yang baik, bagaimana Pak, bolehkah saya 
mengharapkan dia menerima lamaran saya? 
Bagi seorang yang ganteng seperti kau, dia akan menerima lamaranmu. Aku 
yakin sekali, ia sudah rindu: seperti kucing. Dan seterusnya ... sebentar ... 
(KELUAR)” ( Pinangan, Hal: 3). 
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Kutipan “ bolehkah saya mengharapkan dia menerima lamaran saya” 

merupakan aspek id tokoh Agus. Atas dorongan id  tokoh Agus memberanikan 

diri menanyakan apakah lamarannya akan diterima oleh pak Rukmana. Hal ini 

dikarenakan ingin segeranya tokoh Agus untuk menikah dengan tokoh Ratna. 

Adapun keinginan Agus  untuk cepat menikah dikarenakan umur yang sudah tua. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan (4) dialog dibawah ini. 

 “ ...Chh ... aku harus kawin. Karena, aku sudah berumur tiga puluh 

tahun.  Boleh dikatakan umur yang kritis  juga. Aku butuh hidup yang 

teratur dan tidak tegang. Karena aku punya penyakit jantung. Selalu 

berdebar-debar, aku selalu terburu-buru. Bibirku gemetar dan mataku yang 

kanan selalu berkerinyut-kerinyut. Kalau aku baru saja naik ranjang dan 

mulai terbaring ... oh ... pinggang kiriku sakit, aku bangun, meloncat seperti 

orang kalap. Aku berjalan sendiri dan pergi tidur lagi. Tapi kalau aku hampir 

mengantuk, datang lagi penyakit itu. Dan ini berulang sampai dua puluh 

kali” ( Pinangan, Hal: 3). 

Kutipan “ aku harus kawin. Karena, aku sudah berumur tiga puluh tahun” 

dijelaskan bahwa atas dorongan id tokoh Agus ingin sekali mewujudkan 

keinginannya untuk segera menikah. Hal ini dikarenakan umur tokoh  Agus yang 

sudah terlalu tua dan ingin hidup yang teratur dan tidak tegang. Dalam naskah ini 

juga diceritakan bentuk keinginan Agus yang lain adalah mempertahankan 

kepemilikannya tentang tanah lapangan sari gading. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan (5) berikut ini. 

“Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat. Kau keliru. Itu adalah milik kami. 

Pikirlah apa yang kau ucapkan, Agus Tubagus ... Sejak berapa lama tanah itu 
menjadi milikmu?   

Apa yang kaumaksud dengan “beberapa lama“? selamanya aku punya 
ingatan, tanah itu adalah milik kami (Pinangan, Hal: 4). 
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Kutipan “ itu adalah milik kami dan selamanya aku punya ingatan, tanah 

itu adalah milik kami” dalam konterks dialog di atas menjelaskan tentang tokoh 

Agus dan tokoh Ratna yang memperebutkan hak kepemilikan tanah lapangan sari 

gading melalui beberapa argumen pendapat. Atas dorongan id tokoh Agus 

mempertahankan pendapatnya tentang hak kepemilikan tanah lapangan sari 

gading yang diakui oleh tokoh Ratna melalui dorongan ingatannya. Adapun 

bentuk keinginan tokoh Agus yang lain adalah  dia ingin berburu ayam liar, 

seperti yang terdapat pada kutipan (6) berikut ini. 

 “...Eeee ...Aku berharap berburu ayam liar setelah panen selesai, Ratna 
Rukmana yang baik. Tapi sudahkah kau mendengar betapa jeleknya nasip 
si Belang, anjingku, kau kenal dia?...” (Pinangan, Hal: 10). 

 Kutipan “aku berharap berburu ayam liar” merupakan aspek  id tokoh 

Agus. Atas dorongan id yang kuat tokoh Agus sangat ingin berburu ayam liar 

bersama tokoh Ratna. Keinginan tersebut muncul disebabkan tokoh Agus ingin 

sekali mengajak tokoh Ratna untuk pergi berburu dengannya setelah panen 

selesai. Ini terlihat pada tokoh Agus yang sangat menginginkan keinginannya itu 

terwujud setelah musim panen selesai.  

Berdasarkan kutipan-kutipan dialog di atas, dapat dikatakan bahwa aspek 

id pada tokoh Agus adalah memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan 

setiap keinginannya, mempunyai sikap mempertahankan pendapat, dan memiliki 

insting haus. Bentuk id tersebut ditandai dengan adanya kesulitan untuk 

mengungkapkan keinginannya untuk meminang. Dalam hal ini tokoh Agus 

berusaha menutupi keinginannya dengan mengalihkan pembicaraan namun 
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berujung menjadi pertengkaran seperti yang telah dipaparkan pada kutipan-

kutipan di atas. 

 
4.1.2 Ego yaitu aspek Psikologis 

Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu 

kepada dunia objek dari kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan 

prinsip kenyataan. Ego berkembang dari id agar individu mampu menangani 

realita; sehingga Ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego berusaha 

memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan 

baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat 

memuaskan kebutuhan. Hal ini dapat di lihat pada kutipan (7) di bawah ini. 

 “Begini soalnya. (MEMEGANG TANGANNYA SENDIRI) Aku 
mengunjungi Pak Rukmana Kholil yang baik, karena ada satu permintaan. 
Sudah lebih satu kali aku merasa sangat beruntung telah mendapatkan 
pertolongan dari Bapak yang selalu boleh dikatakan ..., tapi aku, aku begitu 
gugup. Bolehkah aku minta segelas air, Pak Rukmana?  Segelas air!” 
(Pinangan, Hal: 2). 

Kutipan “karena ada satu permintaan” merupakan bagian dari pemenuhan 

dari id tokoh Agus. Tokoh Agus berkunjung ke rumah pak Rukmana disebabkan 

ingin meminta bantuan kepada pak Rukmana. Rasa pemenuhan dari keinginan 

tersebut dapat memotifasi seseorang dalam hal rasa ingin tahunya, terhadap hasil 

yang ingin didapatkan dari seorang yang ingin ditemuinya yaitu ketika saat 

bertemu. 

Dalam konteks selanjutnya dijelaskan mengenai maksud dari kedatangan tokoh 

Agus ke rumah pak Rukmana dengan tujuan meminang Ratna seperti pada 

kutipan (8) dibawah ini. 
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Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat saja, ada apa? 

Segera ... segera. Soalnya adalah: Aku datang untuk melamar putri 
Bapak. (Pinangan, Hal: 2). 

Kutipan “aku datang untuk melamar putri bapak” merupakan aspek ego 

tokoh Agus. Atas dorongan ego tokoh Agus memberanikan dirinya mengatakan 

tujuannya berkunjung ke rumah pak Rukmana. walaupun dalam keadaan gugup 

dia dapat memenuhi id. Dalam kutipan dibawah ini juga diceritakan bahwa tokoh 

Agus bertengkar dengan tokoh Ratna, karena memperebutkan kepemilikan tanah 

lapangan sari gadinng. Seperti yang terlihat pada kutipan (9) berikut ini. 

Aku mempunyai bukti-bukti tertulis, Ratna Rukmana Kholil. Lapangan 
“Sari Gading” dulu memang milik yang dipersoalkan. Tapi sekarang setiap 
orang tahu, bahwa tanah itu miliku dan hal itu sekarang sudah tidak menjadi 
persoalan lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek-Bibiku mengijinkan tanah itu 
dipakai oleh petani-petani Kakek-Ayahmu tanpa uang sewa selama lebih 
dari dua ribu tahun. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk 
menganggap tanah itu menjadi milik mereka. Tapi sesudah perjanjian itu 
habis, yaitu sesudah Pak Harto lengser ...  
Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah Kakekku dan kakkekku, 
keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang sampai Rawa 
Pening. Jadi Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. Ooo ... aku tidak 
mengerti apa yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana Agus Tubagus.  
Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya Ratna Rukmana ... 
Kau akan melucu atau akan menggoda saya? Itu tidak lucu sama sekali. 
Kami memiliki tanah itu hampir tiga abad, dan tiba-tiba kudengar tanah itu 
bukan milikku. Maaf, Agus Tubagus Jayasasmita. Saya terpaksa tidak 
mempercayai ucapan-ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah 
lapangan itu. Besarnya tidak lebih dari empat puluh bahu dan harganya 
paling tinggi tiga ratus ribu rupiah. Tetapi saya terpaksa memprotes karena 
ketidak adilan.  (AGUS BERAKSI INGIN BICARA) 
Kau boleh mengatakan apa yang kau sukai. Tapi saya tidak dapat 
membiarkan ketidakadilan (Pinangan, Hal: 4 dan 5). 
 

Kutipan “aku mempunyai bukti-bukti tertulis dan akan aku tunjukan 

dokumen-dokumennya Ratna Rukmana” merupakan aspek ego tokoh Agus. Atas 

dorongan ego tokoh Agus menyalurkan keinginan dari id  untuk  mempertahankan 

kepemilikannya tentang tanah lapangan sari gading yang di klaim oleh tokoh 
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Ratna. Hal ini dilakukan dengan cara menunjukan dokumen-dokumen tentang 

kepemilikannya atas tanah lapangan sari gading kepada tokoh Ratna. Dalam 

konteks yang lain dijelaskan bahwa ego tidak bisa mengendalikan id. Hal ini terlihat pada 

kutipan (10) berikut ini. 

 “Kalau begitu menurut anggapanmu aku ini lintah darat? Chh, aku 
belum pernah merampas tanah orang lain, nona. Dan aku tidak bisa 
membiarkan siapapun juga menghina aku dengan cara yang demikian! 
(MINUM) Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami.  
Bohong! Akan kubuktikan. Hari ini akan kusuruh buruh-buruh kami 
memotong rumput di lapangan itu. 
Akan kulempar mereka semua keluar”! (Pinangan, Hal: 5) 

Kutipan “Kalau begitu menurut anggapanmu aku ini lintah darat dan Akan 

kulempar mereka semua keluar” dijelaskan tokoh Agus begitu marah kepada 

tokoh Ratna Rukmana. Tokoh Agus tidak bisa mengendalikan emosinya  di 

sebabkan beberapa hinaan yang didapatnya sampai-sampai tokoh Agus ingin 

melempar semua petani-petani dari tokoh Ratna. Disini terlihat  ego tidak bisa 

mengendalikan id  yang dimiliki oleh tokoh Agus. Hal ini dikarenakan hinaan 

yang didapatkan dan tokoh Agus tidak terima  bahwa tanahnya diakui oleh tokoh 

Ratna. 

Konteks lain juga dijelaskan bahwa ego tokoh Agus mampu mengalihkan 

keinginan id yang tidak bisa tercapai. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (11) di 

bawah ini. 

 “Jangan kau menjerit! Kau boleh berteriak-teriak dan kehilangan nafas 
karena marah bila di rumahmu sendiri. Tapi disini kuminta jangan ... 
Kuminta supaya kau mengerti adat. 
Kalau aku tidak sakit napas, nona. Kalau kepalaku tidak berdenyut-denyut, 
aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini. (BERTERIAK) Lapangan 
“Sari Gading“ milikku.” (Pinangan, Hal: 6) 
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Kutipan “aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini” merupakan aspek ego 

dari tokoh Agus. Pada kalimat tersebut diceritakan bahwa ego tokoh Agus 

berusaha untuk mengalihkan keinginan id yang tidak bisa tercapai. Atas dorongan 

ego dia bisa mengalihkan keinginannya itu dengan cara berteriak sekeras-kerasnya 

supaya amarah yang dipendamnya bisa keluar. Hal ini karena dia tidak bisa 

memenuhi tuntutan dari keinginannya. Dalam kutipan lain juga dijelaskan bahwa 

tokoh Agus dapat mengendalikan keinginannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

(12) dibawah ini. 

 “Dan kau sendiri adalah orang yang berpenyakitan. Berkepala dua, 
penyebar malapetaka, itulah kau! 
Mana pintunya? Ooooh ... hatiku, ke mana saya harus keluar...? Mana 
pintunya? ... (KELUAR)  
Selangkahpun kamu jangan lagi memasuki rumah ini!” (Pinangan, Hal: 8) 

Kutipan  di atas merupakan bentuk hinaan yang diterima oleh tokoh Agus. 

Atas dorongan ego tokoh Agus dapat mengendalikan sikapnya sehingga, tokoh 

Agus  dapat mengontrol id. Hal ini terlihat ketika tokoh Agus dihina oleh pak 

Rukmana dia tetap tenang dan memilih untuk pulang. Dalam kutipan lain juga 

dijelaskan bahwa tokoh Agus dapat memenuhi keinginannya untuk memiliki 

seekor anjing. Hal ini terdapat pada kutipan (13) berikut ini. 

 “Kasihan, bagaimana terjadinya? ... 

Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. Tapi, anjingku adalah yang terbaik. 
Lagi pula belum kusebutkan berapa harga yang harus kubayar untuk dia. 
Tahukah kau bahwa aku membayar kepada Haji Soleh sebanyak dua 
ribu rupiah untuk si Belang? 
Terlalu mahal, Agus Tubagus.  
Kukira jumlah yang murah sekali, Ratna. Ia anjing yang lucu dan cerdas. 
(Pinangan, Hal: 10) 
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Kutipan “aku membayar kepada Haji Soleh sebanyak dua ribu rupiah 

untuk si Belang”  dijelaskan keinginan tokoh Agus memiliki seekor anjing yang 

cerdas. Walaupun dengan membayar sebesar dua ribu rupiah untuk seekor anjing. 

Atas dorongan ego tokoh Agus mewujudkan keinginannya memiliki seekor anjing 

dengan cara membayar kepada  Haji Soleh sebanyak dua ribu rupiah. Dalam 

kutipan  berikutnya dijelaskan bahwa ego tokoh Agus dapat mengontrol id. Hal 

ini dapat dilihat pada kutipan (14) berikut ini. 

 “Mengapa kau berbicara omong-kosong? Ingin membuat aku marah. Sudah 
masanya bahwa si Belang harus ditembak mati. Tapi coba kau bandingkan 
dengan si Kliwon. 
(SAKIT LAGI) Maaf aku tidak bisa meneruskan soal ini. Hatiku 
berdebar-debar. 
Aku sudah berpengalaman bahwa laki-laki yang biasanya ngomong besar 
tentang perburuan biasanya tidak mengetahui tentang soal itu. (Pinangan, 
Hal: 11) 

Kutipan “Maaf aku tidak bisa meneruskan soal ini” merupakan aspek ego 

tokoh Agus. Atas dorongan ego tokoh Agus dapat mengalihkan sikapnya itu, 

sehingga dia bisa mengontrol id. Hal ini terlihat ketika tokoh Agus di caci-maki 

oleh tokoh Ratna gara-gara perdebatan anjing siapa yang paling pintar dan baik. 

Tokoh Agus meminta jangan meneruskan persoalan yang mereka perdebatkan. 

Dalam kutipan dialog dibawah ini juga diceritakan perdebatan antara tokoh Agus 

mengenai anjing siapa yang paling pintar dan baik. Seperti yang terlihat pada 

kutipan (15) di bawah ini. 

Aku akan diam sebelum kau mengakui bahwa si Kliwon seratus kali lebih 
baik dari si Belang. 
Seribu kali lebih jelek ! Persetan dengan si Kliwon. Oh, kepalaku ... Oh, 
mataku ... Pundakku ... 
Belangmu yang bodoh tidak memerlukan ucapan persetan, ia boleh dianggap 
mati saja. 
Diam! Hatiku mau pecah! Oh. (Pinangan, Hal: 11) 
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Kutipan di atas merupakan perdebatan tokoh Agus dengan tokoh Ratna 

tentang anjing siapa yang paling pintar dan baik. Akan tetapi, atas dorongan ego 

dia bisa mengendalikan sikapnya sehingga dia bisa mengontrol id. Hal ini terlihat 

ketika anjingnya di ejek dan di hina oleh tokoh Ratna, dia tidak menghiraukan  

ejekan itu. Dalam konteks lain juga diceritakan tokoh Agus diejek lagi oleh 

Rukman. Seperti pada kutipan kutipan (16) berikut ini. 

Hatiku berdebar-debar. Huh ... Itukah seorang pemburu ? Kau seharusnya 
tinggal di rumah saja daripada terguncang di atas kuda. Kalau kau benar 
pemburu tak apalah. Tapi kau cuma ikut-ikutan untuk bertengkar dan ikut-
ikutan campur tangan anjing orang lain. Kau seharunya berbaring di 
ranjangmu. Dan minumlah obat kuat daripada berburu serigala. Huh ... 
hatiku berdebar-debar. Huh ... 
Ya! Itukah seorang pemburu? Dengan penyakit jantungmu itu kau 
seharusnya tinggal di rumah daripada terguncang-guncang di atas kuda. 
Kalau kau betul-betul pemburu, tak apalah, tapi kau Cuma ikut-ikutan 
campur tangan orang lain, bukan? Dan seterusnya ... ... Aku orangnya cepat 
marah, Agus. Lebih baik kau hentikan saja perbantahan ini. Kau bukan 
seorang pemburu!  
Dan kau? apakah kau juga seorang pemburu? Kau ikut hanya untuk korupsi 
dan menjilati hati pembesar-pembesar. Ooo ... hatiku, kau ikut orang yang 
berkomplot!  (Pinangan, Hal: 12) 

Kalimat “seharunya berbaring di ranjangmu dan dengan penyakit 

jantungmu itu kau seharusnya tinggal di rumah”  adalah hinaan yang diterima oleh 

tokoh Agus. Atas dorongan ego dia bisa mengendalikan sikapnya itu sehingga, dia 

bisa mengontrol id. Hal ini terlihat ketika tokoh Agus di hina dia tetap menjawab 

dengan nada suara yang lembut sehingga, dia bisa menahan amarahnya. 

 Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh Agus 

dalam aspek ego yaitu memiliki kepribadian yang semangat, sabar, membutuhkan 

orang lain. Agus juga tidak memperdulikan hinaan orang lain, dan membutuhkan 

hidup yang tenang. 
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4.1.3 Superego yaitu aspek Sosiologi 

Superego merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan 

norma-norma yang bisa menentukan baik dan buruk. Super Ego merupakan 

kekuatan moral dari kepribadian yang beroperasi pada prinsip realitas Ego. Super 

Ego merupakan pengendalian dari Id dan pengarah bagi Ego pada tujuan-tujuan 

yang sesuai dengan moral daripada realita (kenyataan) sehingga individu 

mencapai kesempurnaan. 

Berdasarkan teori di atas, ditemukan beberapa unsur superego dalam naskah 

drama Pinangan seperti pada kutipan (17) berikut ini. 

Eee ... ada orang rupanya. O ... Agus Tubagus, aduh, aduh, aduh ... Sungguh 
diluar dugaanku. Apa kabar? Baik ... ??  
 (MEREKA BERSALAMAN). 
Baik, baik, terima kasih, bagaimana dengan Bapak? 
Baik, baik. Terima kasih atas doamu, dan seterusnya ... duduklah. Memang 
tidak baik melupakan tetanggamu, Agus. Ooo, tetapi kenapa kau pakai 
pakaian resmi-resmian? Jas, sapu tangan dan seterusnya ... ... Kau  hendak 
pergi kemana? (Pinangan, Hal: 1) 
Kutipan “ apa kabar dan bagaimana dengan bapak” merupakan sikap tokoh 

Agus yang sangat peduli dengan tetangganya. Dia datang berkunjung dan 

menanyakan bagaimana kabar dengan tetangganya tersebut. Dari kutipan di atas 

memperlihatkan dorongan superego yang kuat untuk merealisasikan. Karena 

tindakan yang dilakukan tokoh Agus berupa rasa sosial yang tinggi. Dalam 

konteks lain diceritakan ketika tokoh Agus meminta pertolongan kepada pak 

Rukmana karena merasa memerlukan pertolongan. Dalam kutipan (18) dibawah 

ini dapat dilihat ketika tokoh Agus meminta pertolongan. 

Terima kasih, Pak Rukmana ... Maaf ... Pak Rukmana Kholil yang baik, aku 
begitu gugup. Pendeknya, tak seorang pun yang bisa menolong saya, 
kecuali Bapak. Meskipun aku tidak patut untuk menerimanya, dan aku tidak 
berhak mendapatkan pertolongan dari Bapak. 
Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat saja, ada apa? (Pinangan, Hal: 2) 
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Kutipan “tak seorang pun yang bisa menolong saya” merupakan bentuk 

ungkapan permintaan tolong yang dilakukan tokoh Agus. Dia meminta tolong 

kepada pak Rukman karena percaya hanya pak Rukmana yang bisa menolongnya. 

Atas dorongan superego  tokoh Agus percaya bahwa kalau kita tidak bisa 

menyelasiakan sesuatu sendiri kita harus meminta tolong kepada orang lain. 

Sebagai masyarakat yang memegang budaya sosial yang tinggi sudah sepantasnya 

kita meminta pertolongan kepada orang lain bila kita tidak bisa menyelesaikan 

suatu masalah. Dalam kutipan dibawah ini dijelaskan bahwa tokoh Agus sangat 

menghormati keluarga pak Rukmana. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (19) 

dibawah ini. 

 “Baik. Akan kusingkat saja. Ratna Rukmana yang manis, bahwa sejak kecil  
aku mengenal kau dan keluargamu, almarhum bibiku dari suaminya, dari 
mana aku, seperti kau ketahui, diwarisi tanah dan rumah, selalu menaruh 
hormat dan menjunjung tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga 
Jayasasmita, ayahku, dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu, selalu rukun 
dan boleh dikatakan sangat intim. Terlebih-lebih lagi seperti kau ketahui, 
tanahku berdampingan dengan tanahmu, barangkali kau masih ingat 
Lapangan “Sari Gading”-ku yang dibatasi oleh pohon-pohon ...” (Pinangan, 
Hal: 4) 

Kutipan “menaruh hormat dan menjunjung tinggi ayah dan ibumu” 

merupakan sikap tokoh Agus  untuk menghormati keluarga Ratna. Atas dorongan 

superego dia merealisasikan sikapnya untuk menjunjung tinggi keluarga pak 

Rukmana dan menghormati karena sesama mahluk sosial. Dalam kutipan (20)  

dibawah ini juga dijelaskan bahwa tokoh Agus memberikan izin kepada petani-

petani untuk dipakai bercocok tanam. 

Mana bisa ... ? 
Aku mempunyai bukti-bukti tertulis, Ratna Rukmana Kholil. Lapangan “Sari 
Gading” dulu memang milik yang dipersoalkan. Tapi sekarang setiap orang 
tahu, bahwa tanah itu miliku dan hal itu sekarang sudah tidak menjadi 
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persoalan lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek-Bibiku mengijinkan tanah itu 
dipakai oleh petani-petani Kakek-Ayahmu tanpa uang sewa selama lebih 
dari dua ribu tahun. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk 
menganggap tanah itu menjadi milik mereka. Tapi sesudah perjanjian itu 
habis, yaitu sesudah Pak Harto lengser ...  
Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah Kakekku dan kakkekku, 
keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang sampai Rawa 
Pening. Jadi Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. Ooo ... aku tidak 
mengerti apa yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana Agus Tubagus. 
(Pinangan, Hal: 4 – 5) 

Kutipan “mengijinkan tanah itu dipakai oleh petani-petani Kakek-Ayahmu 

tanpa uang sewa” merupakan bentuk peduli sosial kepada masyarakat yang  

membutuhkan bantuan. Atas dorongan superego  tokoh Agus memberikan izin 

kepada petani-petani  untuk menggunakan tanahnya sebagai tempat untuk menjadi 

tempat mencari nafkah. Hal ini dikarenakan tokoh Agus memiliki jiwa sosial yang 

tinggi terhadap masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Dalam kutipan lain juga 

dijelaskan bahwa tokoh Agus meminta keadilan atas hak kepemilikan. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan (21) berikut ini. 

Agus, Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. 
Masya Allah, Rukmana ! Bagaimana bisa menjadi milikmu? 
Cobalah sedikit adil. Nenek-Bibi meminjamkan Lapangan “Sari Gading“ 
tersebut kepada petani-petani Kakekmu. Petani-petani itu telah memakainya 
selama lebih dari dua ribu tahun. Dan mereka menganggap bahwa tanah itu 
telah menjadi milik mereka. Tapi ketika perjanjian selesai, maka tanah itu 
adalah milik kami. 
Maaf, Agus. Kau lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar uang sewa 
kepada Nenekmu dan seterusnya ... Karena justru hak tanah itu dipersoalkan 
dan tidak lama kemudian, ... ... dan sekarang setiap anjing pun mengetahui 
kami yang memilikinya. Mungkin kau belum memiliki petanya, Gus. 
(Pinangan, Hal: 6) 

Kutipan “Cobalah sedikit adil” merupakan bentuk keinginan tokoh Agus 

untuk meminta keadilan. Berdasarkan kutipan tersebut, bahwa atas dorongan 

superego tokoh Agus meminta keadilan atas haknya kepada pak Rukmana. hal ini 

karena dia beranggapan bahwa, sebagai masyarakat sosial harus saling toleransi 
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satu sama lain supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam kutipan 

dialog yang lain juga terdapat superego tokoh Agus yang menginginkan keadilan 

pada dirinya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (22) dialog dibawah ini. 

Itu kurang ku mengerti. Atas hak apa bapak menghadiakan hak orang 
lain? 
Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak? Aku bisa 
mengucapkan namammu: “Juragan Muda“! Tetapi aku tidak bisa bicara 
dengan cara seperti ini. Umurku sudah dua kali umurmu, Juragan Muda. Dan 
kuminta supaya kau bicara tanpa berteriak-teriak, dan seterusnya ... 
(Pinangan, Hal: 7) 

Selanjutnya, dalam konteks lain diceritakan bahwa tokoh Agus 

menjelaskan bahwa semua keluarganya dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan (23) dialog dibawah ini. 

Di depan pengadilan boleh saja, Juragan Muda, dan seterusnya ... Boleh saja 
... Kamu memang telah lama menunggu-nunggu kemungkinan untuk 
membawa persoalan ini ke pengadilan adat, yang menggunakan undang-
undang pengadilan secara licik! 
Memang semua keluargamu suka bertindak licik!... semuanya ... !Bapak 
jangan menghina keluargaku. Semua keluarga Jayasasmita selalu orang 
yang dapat dipercaya, dan tidak seorangpun yang muncul di pengadilan 
karena melarikan uang, seperti pamanmu. (Pinangan, Hal: 7) 

Kutipan “Semua keluarga Jayasasmita selalu orang yang dapat dipercaya” 

merupakan aspek superego tokoh Agus.  Atas dorongan  superego  tokoh Agus 

membela keluarganya. Hal ini dikarenakan Dia tau bahwa tidak ada satupun 

keluarganya yang menggunakan undang-undang secara licik dan tidak ingin  

keluarganya direndahkan oleh siapapun. Sudah sepatutnya kita membela keluar 

kita bila ada orang yang menghinanya apalagi kita tau bahwa keluarga kita 

keluarga baik-baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tokoh Agus dalam aspek superego 

yaitu sangat menghormati tetangganya,  memiliki kepedulian sosial, Agus sangat 

bangga dengan keluarganya dan sangat menjunjung tinggi akan nilai keadilan. 
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4.2 Hubungan Hasil Analisis Terhadap Pembelajaran Sastra  di SMP 
 

Dalam kegiatan pembelajaran, antara komponen tujuan, bahan yang 

dibelajarkan dan penilaian terhadap hasil pembelajaran berkaitan erat. Bahan 

pembelajaran dijabarkan berdasarkan tujuan, yaitu berupa kompetensi yang akan 

dicapai dan sebaliknya tujuan itu sendiri dimungkinkan tercapai jika ditunjang 

oleh bahan yang sesuai. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dilakukan lewat 

penilaian. Jadi, lewat kegiatan penilaian itulah dapat diketahui seberapa banyak 

tujuan pembelajaran yang berhasil dicapai peserta didik (Nurgiyantoro, 2011: 

451). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bahasa Sastra Indonesia 

SMP terdapat kompetensi membaca siswa kelas VII semester ganjil tingkat SMP, 

Standar Kompetensi yaitu memahami pembacaan naskah drama 

Indonesia/terjemahan. Adapun Indikator pencapaian hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut: (1) menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, 

tokoh, penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) naskah drama Indonesia, (2) 

menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, tokoh, penokohan, 

sudut pandang, latar dan amanat) naskah terjemahan, (3) mendeskripsikan tokoh-

tokoh berdasarkann teori psikologi Freud. Alokasi waktu yang tersedia dalam 

pembelajaran membaca, sesuai dengan silabus bahasa Indonesia adalah 4x45 

menit dalam waktu dua kali pertemuan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan 

setelah kegiatan pembelajaran berakhir adalah: (1) siswa dapat menganalisis 

unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, 

latar dan amanat) naskah drama Indonesia, (2) siswa dapat menganalisis unsur 
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ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar dan 

amanat) naskah drama terjemahan, (3) siswa dapat mendeskripsikan tokoh-tokoh 

berdasarkan teori psikologi Freud. Materi pokok yang disajikan dalam materi ini 

adalah naskah drama Indonesia yaitu naskah drama Pinangan karya Anton 

Chekov. Untuk lebih jelasnya hubungan antara analisis yang telah dilakukan 

dengan pembelajaran sastra di SMP dapat dilihat pada silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dibawah ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalm penelitian ini, dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Struktur kepribaadian tokoh Agus dalam naskah drama ini terdapat dua puluh 

tiga kutipan. Diantaranya aspek id enam kutipan, sepuluh kutipan pada aspek 

ego dan tujuh untuk superego. Pada id yaitu keinginan yang kuat dari tokoh 

Agus untuk segera menikah. Pada ego  yaitu kegigihan dari tokoh Agus untuk 

mewujudkan keinginannya  untuk segera menikah dengan tokoh Ratna. 

Keinginan tersebut harus terpenuhi disebabkan usia tokoh Agus yang sudah 

cukup tua. Akan tetapi, dengan dorongan superegonya tokoh Agus meminta 

pertolongan kepada tokoh Rukmana untuk memenuhi keinginannya .   

2. Kaitan hasil analisis tokoh Agus dalam naskah drama pinangan dapat menjadi 

acuan bagi siswa dalam mendeskripsikan tokoh-tokoh berdasarkan teori 

Sigmund Freud. Kemudian dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik 

naskah drama indonesia dan terjemahan. 

 
5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kepribadian tokoh Agus 

dalam naskah drama Pinangan karya Anton Chekov saduran Suyatna Anirun yang 

dikaji menggunakan teori struktur kepribadian Sigmund Freud, maka peneliti 

merumuskan saran sebagai berikut. 
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1. Agar pembaca dalam menerima tamu harus bersikap baik dan tidak boleh 

menuduh macam-macam tanpa tahu maksud dan tujuannya datang berkunjung 

sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti tergambar dalam naskah 

drama Pinangan. 

2. Supaya dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra di SMP yang menjadi salah 

satu alternatif guna memudahkan identifikasi karakter tokoh utama. 

  



51 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Antoni. 2006. Analisis Tokoh Paijo Dalam Cerpen Jakarta Karya Totilawati 

Tjitrawasita Berdasarkan Pendekatan Psikologi Behavioral B. F Skiner 

Serta Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung di dalamnya. Skripsi. 

Mataram: FKIP UNRAM. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Indonesia. Edisi 3. Jakarta: 

Penerbit Balai Pustaka 

Endrasara, Uswatun. 2008. Penelitian Metode Psikologi Sastra.Yogyakarta: 

Media Pressindo. 

Hadi, Zainul, 2011. Kepribdian Tokoh Bahri dalam Naskah Mahkamah Karya 

Asrul Sani Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA. Skripsi. Matarm: 

FKIP UNRAM. 

Fitriah, Ety. 2005. Pendekatan Psikologi Sigmund Freud Dalam Novel Pulang 

Karya N. Marewo. Skripsi. Mataram: FKIP URAM. 

Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo. 

Marja, Rizal. 2011. Kajian Psikis Dewa Dalam Roman Biola Tak Berdawai Karya 

Seno Gumira Ajidarma. Skripsi. Mataram: FKIP UNRAM. 

Minderop, Albertine. 2016. Psikologi Sastra: Karya sastra, metode, teori dan 

contoh kasus. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Moeleong, J. Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ren Rosda 

Karya. 

Nurgiyantoro, Burhan.2000. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 



52 
 

Nurhalimah. 2015. Psikologi Tokoh Utama Dalam Novel Tuhan Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan Dan Kaitannya Dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA. Skripsi. Mataram: FKIP UNRAM. 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdiknas. 2012. Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah. Surabaya: Palito Media. 

Siswantoro. 2005. Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis. Surakarta: 

Muhammadiyah University Press. 

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Suryabrata, Sumadi. 2012. Psikologi Kepribadian. Yogyakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

  



53 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Naskah drama 

2. Silabus 

3. Rpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Pinangan 

 

 

 

 

 

 

Drama Komedi Satu Babak 

Karya Anton Chekov Saduran Suyatna Anirun 

© 2006 

 

P i n a n g a n 

( Komedi Satu Babak ) 

Karya Anton Chekov 

Saduran Jim Lim Suyatna Anirun 

P e m a i n 

Rukmana Kholil (60) 

Ratna Kholil (25) 

Agus Tubagus (30) 



55 
 

( RUANG TAMU DI RUMAH RADEN RUKMANA KHOLIL) 

 

RUKMANA  : Eee ... ada orang rupanya. O ... Agus Tubagus, aduh, aduh, 
aduh ... Sungguh diluar dugaanku. Apa kabar? Baik ... ??  

  (MEREKA BERSALAMAN). 

AGUS : Baik, baik, terima kasih, bagaimana dengan Bapak? 

RUKMANA : Baik, baik. Terima kasih atas doamu, dan seterusnya ... 
duduklah. Memang tidak baik melupakan tetanggamu, Agus. 
Ooo, tetapi kenapa kau pakai pakaian resmi-resmian? Jas, 
sapu tangan dan seterusnya ... ... Kau  hendak pergi kemana? 

AGUS : Oh, tidak Aku hanya akan mengunjungi Pak Rukmana Kholil 
yang baik. 

RUKMANA : Lalu mengapa pakai jas segala, seperti pada hari lebaran saja. 

AGUS  : Begini soalnya. (MEMEGANG TANGANNYA SENDIRI) Aku 
mengunjungi Pak Rukmana Kholil yang baik, karena ada satu 
permintaan. Sudah lebih satu kali aku merasa sangat 
beruntung telah mendapatkan pertolongan dari Bapak yang 
selalu boleh dikatakan ..., tapi aku, aku begitu gugup. 
Bolehkah aku minta segelas air, Pak Rukmana?  Segelas air! 

RUKMANA : (KESAMPING MENGAMBIL MINUMAN). Sudah tentu dia 
akan pinjam uang, tapi saya tidak akan memberinya.          

  (KEPADA AGUS) Apa soalnya, Agus? 

AGUS  : Terima kasih, Pak Rukmana ... Maaf ... Pak Rukmana Kholil 
yang baik, aku begitu gugup. Pendeknya, tak seorang pun 
yang bisa menolong saya, kecuali Bapak. Meskipun aku tidak 
patut untuk menerimanya, dan aku tidak berhak mendapatkan 
pertolongan dari Bapak. 

RUKMANA : Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat saja, ada apa? 

AGUS  : Segera ... segera. Soalnya adalah: Aku datang untuk melamar 
putri Bapak. 

RUKMANA : (DENGAN GIRANG) Anakku Agus, Agus Tubagus, 
ucapkanlah itu sekali lagi, aku hampir tidak percaya. 

AGUS : Saya merasa terhormat untuk meminang ... ... 

RUKMANA : Anakku sayang, aku sangat gembira, dan seterusnya ...                            
(MEMELUK) Aku sudah mengharapkannya begitu lama sekali. 
Memang itulah keinginku. Aku selalu mencintaimu, Agus. 
Seperti kau ini, anakku sendiri. Semoga Tuhan memberkati 
cinta kalian; cinta, kasih yang baik, dan seterusnya ... Aku 
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selalu mengharapkan ... Mengapa aku berdiri di sini seperti 
tiang? Aku membeku karena girang, begitu bahagia seratus 
persen seluruh hatiku. Alangkah baiknya aku panggilkan 
Ratna. Dan seterusnya ... 

AGUS : Pak Rukmana Kholil yang baik, bagaimana Pak, bolehkah 
saya mengharapkan dia untuk melamar saya? 

RUKMANA : Bagi seorang yang ganteng seperti kau, dia akan menerima 
lamaranmu. Aku yakin sekali, ia sudah rindu: seperti kucing. 
Dan seterusnya ... sebentar ... (KELUAR) 

AGUS :  Aku kedinginan, aku gemetar seperti hendak menempuh ujian 
penghabisan, tapi sebaiknya memutuskan sesuatu sekarang 
juga. Kalau orang berpikir terlalu lama, aku ragu untuk 
membicarakannya. Menunggu kekasih yang cinta sehidup-
semati akhirnya dia tak kawin-kawin ... Brrr ... Aku kedinginan, 
Ratna Rukmana gadis yang baik. Pandai memimpin rumah 
tangga, tidak jelek, terpelajar, tamatan SKP ... Apalagi yang 
aku inginkan? Tetapi aku sudah begitu pening. Aku gugup. 
(MINUM) 

  Chh ... aku harus kawin. Pertama, aku sudah berumur tiga 
puluh tahun.  Boleh dikatakan umur yang kritis  juga. Aku 
butuh hidup yang teratur dan tidak tegang. Karena aku punya 
penyakit jantung. Selalu berdebar-debar, aku selalu terburu-
buru. Bibirku gemetar dan mataku yang kanan selalu 
berkerinyut-kerinyut. Kalau aku baru saja naik ranjang dan 
mulai terbaring ... oh ... pinggang kiriku sakit, aku bangun, 
meloncat seperti orang kalap. Aku berjalan sendiri dan pergi 
tidur lagi. Tapi kalau aku hampir mengantuk, datang lagi 
penyakit itu. Dan ini berulang sampai dua puluh kali. (RATNA 
MASUK)    

RATNA : Ooo ... Kau. Mengapa ayah mengatakan ada pembeli mau 
mengambil barangnya? Apa kabar Agus Tubagus?  

AGUS : Apa kabar Ratna Rukmana yang baik? 

RATNA : Maafkan bajuku jelek. Aku sedang mengiris buncis di dapur, 
mengapa sudah lama tak datang? Duduklah. 

  (MEREKA DUDUK) Sudah makan? Mau rokok? Ini koreknya. 
Hari ini terang sekali sehingga petani-petani tak bisa bekerja. 
Sudah berapa jauh hasil panenmu? Sayang, saya terlalu 
serakah memotong tanaman. Sekarang aku menyesal karena 
aku takut busuk nantinya. Dan aku seharusnya menunggu.  

  (MEMANDANG SEBENTAR) Eee ... apa ini? Begini nih baru 
... Mau pergi ke mana, Agus? Huu ... kau kelihatan cakep 
sekarang. Ada apa? 
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AGUS : (GUGUP) Begini Ratna Rukmana yang baik. Sebabnya ialah: 
aku sudah memastikan bahwa ayahmu ingin agar kau 
mendengarkan langsung dari aku. Tentunya kau tak 
mengharapkan hal ini. Dan mungkin kau akan marah. Tapi, oh 
... betapa dinginnya. (MINUM) 

 
RATNA : Ada apa? (HENING)  
 
AGUS : Baik. Akan kusingkat saja. Ratna Rukmana yang manis, 

bahwa sejak kecil aku mengenal kau dan keluargamu, 
almarhum bibiku dari suaminya, dari mana aku, seperti kau 
ketahui, diwarisi tanah dan rumah, selalu menaruh hormat dan 
menjunjung tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga Jayasasmita, 
ayahku, dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu, selalu rukun 
dan boleh dikatakan sangat intim. Terlebih-lebih lagi seperti 
kau ketahui, tanahku berdampingan dengan tanahmu, 
barangkali kau masih ingat Lapangan “Sari Gading”-ku yang 
dibatasi oleh pohon-pohon ... 

 
RATNA : Maaf, saya memotong. Kau katakan Lapangan “Sari Gading“ 

apa benar itu milikmu?  
  
AGUS : Ya, itu milikku. 
 
RATNA : Jangan keliru. Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. 

Bukan milikmu. 
 
AGUS : Tidak. Itu adalah milikku, Ratna Rukmana yang manis. 
 
RATNA : Aneh aku baru mendengar sekarang betapa mungkin tanah itu 

tiba-tiba menjadi milikmu. 
 
AGUS : Tiba-tiba jadi milikku? Ah, Nona ... Aku sedang berbicara 

tentang Lapangan “Sari Gading” yang terbentang antara Anyer 
dan Jakarta. 

 
RATNA : Aku tahu, tapi itu adalah milik kami. 
 
AGUS : Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat. Kau keliru. Itu adalah 

milik kami. 
 
RATNA : Pikirlah apa yang kau ucapkan, Agus Tubagus ... Sejak 

berapa lama tanah itu menjadi milikmu?   
 
AGUS : Apa yang kaumaksud dengan “beberapa lama“? selamanya 

aku punya ingatan, tanah itu adalah milik kami. 
 
RATNA : Mana bisa ... ? 
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AGUS : Aku mempunyai bukti-bukti tertulis, Ratna Rukmana Kholil. 
Lapangan “Sari Gading” dulu memang milik yang 
dipersoalkan. Tapi sekarang setiap orang tahu, bahwa tanah 
itu miliku dan hal itu sekarang sudah tidak menjadi persoalan 
lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek-Bibiku mengijinkan tanah itu 
dipakai oleh petani-petani Kakek-Ayahmu tanpa uang sewa 
selama lebih dari dua ribu tahun. Dan sudah menjadi 
kebiasaan mereka untuk menganggap tanah itu menjadi milik 
mereka. Tapi sesudah perjanjian itu habis, yaitu sesudah Pak 
Harto lengser ...  

 
RATNA : Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah Kakekku dan 

kakkekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka 
memanjang sampai Rawa Pening. Jadi Lapangan “Sari 
Gading“ adalah milik kami. Ooo ... aku tidak mengerti apa 
yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana Agus Tubagus.  

 
AGUS : Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya Ratna Rukmana ... 
 
RATNA : Kau akan melucu atau akan menggoda saya? Itu tidak lucu 

sama sekali. Kami memiliki tanah itu hampir tiga abad, dan 
tiba-tiba kudengar tanah itu bukan milikku. Maaf, Agus 
Tubagus Jayasasmita. Saya terpaksa tidak mempercayai 
ucapan-ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah 
lapangan itu. Besarnya tidak lebih dari empat puluh bahu dan 
harganya paling tinggi tiga ratus ribu rupiah. Tetapi saya 
terpaksa memprotes karena ketidak adilan.  (AGUS BERAKSI 
INGIN BICARA) 

  Kau boleh mengatakan apa yang kau sukai. Tapi saya tidak 
dapat membiarkan ketidakadilan. 

 
AGUS : Saya mohon agar kau suka mendengarkan aku. Petani-petani 

Kakek-Ayahmu seperti kukatakan tadi membuat batu bata 
untuk Nenek-Bibiku. Dan karena Nenek-Bibiku ingin 
membalas kebaikan ini ... 

 
RATNA : Kakek-Nenek-Bibi, aku tak mengerti semua itu. Lapangan 

“Sari Gading“ adalah milik kami ! Itulah ! 
 
AGUS : Milikku ... ! ..., Milikku ... ! 
 
RATNA : Milik kami ... ! Biarpun kau akan bertengkar selama dua hari 

dan memakai lima belas jas, Lapangan “Sari Gading“ itu tetap 
milik kami. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu. Tetap aku 
tidak menghendaki kehilangan kepunyaanku. Sekarang kau 
boleh katakan apa kau suka! 

 
AGUS : Aku juga tidak tergila-gila pada lapangan itu, Ratna Rukmana. 

Kalau kau mau akan kuberikan tanah itu padamu sebagai 
hadiah. 
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RATNA : Aku yang bisa memberikan tanah itu kepadamu sebagai 

hadiah. Karena itu adalah milikku. Semua ini merusak 
suasana, Agus Tubagus. Percayalah. Sampai sekarang aku 
masih memandangmu sebagai sahabat yang baik. Tahun 
yang lalu kami meminjam mesin penggiling padi hingga bulan 
Nopember dan sekarang kau berani menganggap kami 
sebagai kaum melarat. Menghadiahi aku dengan tanahku 
sendiri. Maafkan saya, Agus Tubagus. Ini bukan sikap 
tetangga yang baik. Terlebih-lebih lagi ini dengan pasti 
kuanggap sebagai suatu penghinaan. 

 
AGUS : Kalau begitu menurut anggapanmu aku ini lintah darat? Chh, 

aku belum pernah merampas tanah orang lain, nona. Dan aku 
tidak bisa membiarkan siapapun juga menghina aku dengan 
cara yang demikian! (MINUM) Lapangan “Sari Gading“ adalah 
milik kami.  

 
RATNA : Bohong! Akan kubuktikan. Hari ini akan kusuruh buruh-buruh 

kami memotong rumput di lapangan itu. 
 
AGUS : Akan kulempar mereka semua keluar! 
 
RATNA : Awas kalau kau berani!  
 
AGUS : (MEMEGANG JANTUNGNYA) Lapangan “Sari Gading” 

adalah miliku.  
 
RATNA : Jangan kau menjerit! Kau boleh berteriak-teriak dan 

kehilangan nafas karena marah bila di rumahmu sendiri. Tapi 
disini kuminta jangan ... Kuminta supaya kau mengerti adat. 

 
AGUS : Kalau aku tidak sakit napas, nona. Kalau kepalaku tidak 

berdenyut-denyut, aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini.  
  (BERTERIAK) Lapangan “Sari Gading“ milikku. 
 
RATNA : Punya kami! 
  
AGUS : Punyaku! 
 
RATNA : Kami! 
 
AGUS : Punyaku! (RUKMANA KHOLIL MASUK) 
 
RUKMANA : Ada apa dengan  kalian? Mengapa berteriak-teriak? 
 
RATNA : Ayah, coba terangkan pada orang ini. Siapa yang memiliki 

Lapangan “Sari Gading“. Dia atau kita? 
 
RUKMANA : Agus, Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. 
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AGUS : Masya Allah, Rukmana ! Bagaimana bisa menjadi milikmu? 
  Cobalah sedikit adil. Nenek-Bibi meminjamkan Lapangan “Sari 

Gading“ tersebut kepada petani-petani Kakekmu. Petani-
petani itu telah memakainya selama lebih dari dua ribu tahun. 
Dan mereka menganggap bahwa tanah itu telah menjadi milik 
mereka. Tapi ketika perjanjian selesai, maka tanah itu adalah 
milik kami. 

 
RUKMANA : Maaf, Agus. Kau lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar 

uang sewa kepada Nenekmu dan seterusnya ... Karena justru 
hak tanah itu dipersoalkan dan tidak lama kemudian, ... ... dan 
sekarang setiap anjing pun mengetahui kami yang 
memilikinya. Mungkin kau belum memiliki petanya, Gus. 

 
AGUS : Akan aku buktikan bahwa akulah pemiliknya! 
 
RUKMANA : Akan tidak bisa, Nak ... 
 
AGUS : Tentu saja bisa! (TEGAS BERTERIAK NGOTOT)  
 
RUKMANA : Mengapa kau berteriak-teriak, Agus? Kau tidak usah 

membuktikan apa-apa dengan menjerit-jerit. Aku tidak 
menginginkan kepunyakanmu. Dan akupun tidak akan 
menyerahkan kepunyakanku. Untuk apa? Kalau kau, Agus ... 
Kalau kau sudah berani mencoba untuk bertengkar tentang 
lapangan itu lebih baik aku berikan lapangan itu kepada 
petani-petani, dari pada kepada orang seperti kamu. 

 
AGUS : Itu kurang ku mengerti. Atas hak apa bapak menghadiakan 

hak orang lain? 
 
RUKMANA : Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak? Aku 

bisa mengucapkan namammu: “Juragan Muda“! Tetapi aku 
tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. Umurku sudah dua 
kali umurmu, Juragan Muda. Dan kuminta supaya kau bicara 
tanpa berteriak-teriak, dan seterusnya ...  

 
AGUS : Apa? Bapak menganggap aku ini tolol dan mentertawakan 

aku? Katamu ... Tanahku adalah  tanah Bapak? Huh ... Itu 
bukan sikap tetangga yang baik. Dan bapak masih 
mengharapkan aku diam saja? Aku harus bicara secara patut 
terhadap Bapak? 

  Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik, Rukmana Kholil ... 
Kau bukan tetangga yang baik. Kau lintah darat!  

 
RUKMANA : Apa katamu, Agus? Lintah darat? 
 
RATNA : Ayah, suruhlah buruh-buruh itu memotong rumput di lapangan 

itu segera.  
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AGUS : Apa katamu, nona? 
 
RATNA : Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami dan kami tidak akan 

menyerahkan kepadamu. Aku tidak mau, tidak mau ... 
 
AGUS : Oh ... persoalan ini akan berlarut-larut nantinya. Akan 

kubuktikan di depan pengadilan bahwa akulah pemiliknya. 
 
RUKMANA : Di depan pengadilan boleh saja, Juragan Muda, dan 

seterusnya ... Boleh saja ... Kamu memang telah lama 
menunggu-nunggu kemungkinan untuk membawa persoalan 
ini ke pengadilan adat, yang menggunakan undang-undang 
pengadilan secara licik! 

  Memang semua keluargamu suka bertindak licik!... semuanya 
... ! 

 
AGUS : Bapak jangan menghina keluargaku. Semua keluarga 

Jayasasmita selalu orang yang dapat dipercaya, dan tidak 
seorangpun yang muncul di pengadilan karena melarikan 
uang, seperti pamanmu. (KEPADA RATNA) 

 
RUKMANA : Semua keturunan Jayasasmita keturunan gila ! 
 
RATNA : Yaaaaa ... Semuanya, semuanya ... ... ! 
 
RUKMANA : Kakekmu seorang pengadu ayam, bibimu yang termuda 

melarikan diri dengan mandor PU, dan seterusnya ... (LEMAH) 
 
AGUS : Dan bibimu seorang yang bongkok.  
  (MEMEGANG JANTUNGNYA) Aduh pinggangku ... sakit, 

darahku naik ke kepala ... Demi Allah ... Air ...  
 
RUKMANA : Dan ayahmu seorang yang mata keranjang!!! 
 
RATNA : Dan tak ada lagi selain Bibimu yang mulutnya latah dan judes 

... 
 
AGUS : Oooohh ... Kakiku sudah lumpuh! Kalian orang-orang 

berkomplot! Tukang komplot! Oh ... Mataku berkunang-
kunang, ma...   manaaa ... Topiku? Mana pintuny?! Aku mau 
pulang ... !! 

 
RATNA : Jahat!, Licik!, Memualkan!! 
 
RUKMANA : Dan kau sendiri adalah orang yang berpenyakitan. Berkepala 

dua, penyebar malapetaka, itulah kau! 
 
AGUS : Mana pintunya? Ooooh ... hatiku, ke mana saya harus 

keluar...? Mana pintunya? ... (KELUAR)  
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RUKMANA : Selangkahpun kamu jangan lagi memasuki rumah ini! 
 
RATNA : Bawa saja ke pengadilan, kita lihat nanti. (AGUS KELUAR 

MERABA PINTU) 
 
RUKMANA : Persetan dia ... (MONDAR-MANDIR DENGAN MARAH)  
 
RATNA : Orang sial, bagaimana kita bisa percaya lagi kebaikan-

kebaikan tetangga sesudah ini?, penjahat!, orang tolol!, 
berani-beraninya mengaku tanah orang dan menghina 
pemiliknya. Sialan!!! 

 
RUKMANA : Dan si Konyol itu ... Si Jelek itu ... Berani melamarmu dan 

seterusnya ... Pikirlah ... Melamar. 
 
RATNA : Hhhaaaahhh ... ?, Melamar Apa? 
 
RUKMANA : Dia datang ke sini untuk melamarmu ... 
 
RATNA : Melamar saya? Mengapa ayah tidak memberitahu terlebih 

dahulu? (MENYESAL)  
 
RUKMANA : Karena itu dia berpakaian necis. Bagus! Si Bulus! 
 
RATNA : Melamar aku? ... Melamar? ... (JATUH KE KURSI) ... Bawa 

dia kembali ... Oh, bawa dia kembali lagi. 
 
RUKMANA : Aduh, bawa dia kembali? 
 
RATNA : Lekas ... Lekas ... Aku mau pingsan, bawa dia kembali, bawa 

dia kembali ... 
 
RUKMANA : Aduh ... segera, jangan menangis. Apa yang akan kita 

lakukan? ... Baiklah ... ! (LARI KELUAR)  
 
RATNA : Oh, Tuhan, bawa dia kembali, bawa dia kembali ... 
 
RUKMANA : (MASUK LAGI) Dia akan segera datang, katanya. Oh ... 

alangkah sulitnya menjadi ayah seorang gadis yang sudah 
besar dan sudah kepingin kawin. Akan kupotong leherku, kami 
hina orang itu, mempermainkannya, mengusir dia, karena 
salahmu ... karena kau. 

 
RATNA : Tidak. Ayah yang salah! 
 
RUKMANA : Ha ... ? Salahku? Begitukah? (AGUS MASUK) Nah, bicaralah 

sendiri dengan dia! (RUKMANA KELUAR)   
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AGUS : (MASIH TERENGAH-ENGAH) Hatiku berdebar-debar, kakiku 
lumpuh, pinggangku sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. 

 
RATNA : Kami minta maaf, Agus. (DENGAN MANISNYA) Kami terlalu 

terburu-buru, Agus Tubagus Jayasasmita, sekarang aku ingat 
Lapangan “ Sari Gading “ adalah milikmu. Sungguh-sungguh 
... 

 
AGUS : Oh ... Hatiku berdebar-debar hebat. Ya, Lapangan “Sari 

Gading“ adalah milikku. Aaaaa ... Kedua mataku berdenyut-
denyut. 

 
RATNA : Ya ... milikmu, betul milikmu. Duduklah, (MEREKA DUDUK) 

Kami tadi salah. 
 
AGUS : Aku bertindak menurut prinsip. Aku tidak menghargai tanah 

lapangan itu. Yang aku hargai adalah prinsipnya. 
 
RATNA : Betul, prinsipnya. Mari kita bicarakan soal lain saja. 
 
AGUS : Terutama aku mempunyai bukti-buktinya, Ratna Rukmana. 

Nenek-Bibiku memberikan ijin kepada petani-petani ayahmu ... 
 
RATNA : Cukup, cukup tentang hal itu. (KE SAMPING) Saya tidak tahu 

bagaimana memulainya. (KEPADA AGUS) Apakah kita akan 
berburu rusa, pada suatu hari?  

 
AGUS : (MULAI HIDUP) Berburu rusa? Eeee ... Aku berharap berburu 

ayam liar setelah panen selesai, Ratna Rukmana yang baik. 
Tapi sudahkah kau mendengar betapa jeleknya nasib si 
Belang, anjingku, kau kenal dia? ... Kakinya lumpuh ... 

 
RATNA : Kasihan, bagaimana terjadinya? ... 
 
AGUS : Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. Tapi, anjingku adalah 

yang terbaik. Lagi pula belum kusebutkan berapa harga yang 
harus kubayar untuk dia. Tahukah kau bahwa aku membayar 
kepada Haji Soleh sebanyak dua ribu rupiah untuk si Belang? 

 
RATNA : Terlalu mahal, Agus Tubagus. 
 
AGUS : Kukira jumlah yang murah sekali, Ratna. Ia anjing yang lucu 

dan cerdas. 
 
RATNA : Ayah hanya membayar lima ratus rupiah untuk si Kliwon, dan 

si Kliwon jauh lebih cerdik daripada si Belang. 
 
AGUS : Si Kliwon lebih cerdik dari si Belang? (TERTAWA) Mana bisa 

si Kliwon lebih cerdik dari si Belang? 
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RATNA : Ya, tentu saja. Si Kliwon masih muda sebetulnya ... Tetapi 
kalau dilihat sifat-sifatnya dan cerdiknya, Raden Jayasasmita 
tidak mempunyai satu ekor-pun yang menyamai dan yang bisa 
mengalahkannya. 

 
AGUS : Maaf, Ratna Rukmana. Tapi kau lupa bahwa si Kliwon 

berkumis pendek. Dan, ooo ... Anjing yang berkumis pendek 
itu kurang pandai menggigit.  

RATNA : (MULAI MARAH) Kumis pendek! Huh, baru sekali ini aku 
mendengar tentang hal itu. 

 
AGUS : Aku tahu, kumisnya yang atas lebih pendek daripada kumis 

bawahnya. 
  
RATNA : Sudah kau ukur? 
 
AGUS : Oh ya, anjingmu itu tentu cukup baik untuk mencium bau 

binatang kalau sedang berburu, tapi dia tidak pandai 
menggigit. 

 
RATNA : Tetapi pada anjing peliharaanmu itu keturunannya tidak dapat 

dilihat dan lagi ia sudah tua dan jelek seperti kuda yang 
hampir mati. 

 
AGUS : Oh ... Ia sudah tua, memang. Tapi aku tidak mau menukarnya 

dengan sepuluh ekor anjing seperti si Kliwon. Dan si Kliwon itu 
tidak perlu ditanya lagi, setiap pemburu mempunyai berpuluh-
puluh anjing, seperti si Kliwon itu. Dan lima ratus rupiah harga 
yang cukup tinggi untuk dia. 

 
RATNA : Tampaknya hari ini ada setan yang berbantahan dalam dirimu, 

Agus Tubagus. Pertama, kau tadi mengakui bahwa Lapangan 
“Sari Gading“ adalah milikmu. Lalu sekarang kau mengatakan 
si Belang anjingmu lebih cerdik dari si Kliwon. Aku tidak suka 
pada lelaki yang mengatakan sesuatu yang bertentangan 
dengan pemikiranku. Kau pasti tahu bahwa anjing kami 
seratus kali lebih bagus dan berharga daripada anjingmu yang 
bodoh, lalu mengapa kau mengatakan yang sebaliknya? 

 
AGUS : Sekarang sudah jelas, Ratna Rukmana. Bahwa kau buta dan 

tolol. Insyaflah kau, bahwa anjingmu berkumis pendek. 
 
RATNA : Bohong ... ! 
 
AGUS : Betul ... ! 
 
RATNA : Bohoooooong ... ! 
 
AGUS : Mengapa menjerit-jerit? Mengapa kau berteriak-teriak? 
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RATNA : Mengapa kau berbicara omong-kosong? Ingin membuat aku 
marah. Sudah masanya bahwa si Belang harus ditembak mati. 
Tapi coba kau bandingkan dengan si Kliwon. 

  
AGUS : (SAKIT LAGI) Maaf aku tidak bisa meneruskan soal ini. Hatiku 

berdebar-debar. 
RATNA : Aku sudah berpengalaman bahwa laki-laki yang biasanya 

ngomong besar tentang perburuan biasanya tidak mengetahui 
tentang soal itu.  

 
AGUS : Nona, kuminta agar kau jangan bicara. Kepalaku akan pecah. 

Diamlah! 
 
RATNA : Aku akan diam sebelum kau mengakui bahwa si Kliwon 

seratus kali lebih baik dari si Belang. 
 
AGUS : Seribu kali lebih jelek ! Persetan dengan si Kliwon. Oh, 

kepalaku ... Oh, mataku ... Pundakku ... 
 
RATNA : Belangmu yang bodoh tidak memerlukan ucapan persetan, ia 

boleh dianggap mati saja. 
 
AGUS : Diam! Hatiku mau pecah! Oh. 
 
RATNA : Sekarang apa lagi? (RUKMANA MUNCUL) Ayah katakan 

dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran sehat Ayah, anjing 
mana yang lebih baik, si Kliwon atau si Belang? 

 
AGUS : Pak Rukmana, saya hanya meminta jawaban atas 

pertanyaanku, apakah si Kliwon berkumis pendek atau tidak? 
Iya atau tidak?  

  
RUKMANA : Mengapa kalau ya? Mengapa kalau tidak? Itu kan tidak berarti 

apa-apa? Tidak ada lagi anjing yang baik di seluruh daerah 
kita ini. 

 
AGUS : Tetapi anjing si Belang lebih baik dari si Kliwon, bukan? 
 
RUKMANA : Jangan terburu-buru, Agus. Duduklah. Si Belang tentunya 

memiliki sifat-sifat yang baik. Dia anjing yang tahu adat. 
Kakinya kuat. Cukup gemuk dan seterusnya ... Tapi anjing itu 
Agus, kau ingin tahu? Hidungnya berbentuk bola ... 

 
AGUS : Maaf, hatiku berdebar-debar. Mari kita tinjau fakta-faktanya. 

Kalau kau insyaf, di rumah Wak Mansyur, anjing Raden 
Martasuwanda dikalahkan si Belang, sedangkan anjing Bapak, 
si Kliwon, setengah kilo di belakang mereka. 

 
RUKMANA : Bohong, Agus. Aku orang yang cepat marah. Dan kuminta kau 

menghentikan perdebatan ini. Ia dilecut orang, karena setiap 
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hari orang iri melihat anjing orang lain. Misalkan saja kau 
menemukan bahwa anjing kami lebih pandai dari pada si 
Belang. Kau mulai mengatakan ini dan itu dan seterusnya ... 
Ingat itu, Agus? 

 
AGUS : Kuingat juga ... 
 
RUKMANA : (MENIRUKAN) Kuingat juga. Apa yang kau ingat?  
 
AGUS : Hatiku berdebar-debar. Kakiku sudah hilang perasaannya. Aku 

tidak bisa ... 
 
RATNA : (MENIRUKAN) Hatiku berdebar-debar. Huh ... Itukah seorang 

pemburu ? Kau seharusnya tinggal di rumah saja daripada 
terguncang di atas kuda. Kalau kau benar pemburu tak 
apalah. Tapi kau cuma ikut-ikutan untuk bertengkar dan ikut-
ikutan campur tangan anjing orang lain. Kau seharunya 
berbaring di ranjangmu. Dan minumlah obat kuat daripada 
berburu serigala. Huh ... hatiku berdebar-debar. Huh ... 

 
RUKMANA : Ya! Itukah seorang pemburu? Dengan penyakit jantungmu itu 

kau seharusnya tinggal di rumah daripada terguncang-
guncang di atas kuda. Kalau kau betul-betul pemburu, tak 
apalah, tapi kau Cuma ikut-ikutan campur tangan orang lain, 
bukan? Dan seterusnya ... ... Aku orangnya cepat marah, 
Agus. Lebih baik kau hentikan saja perbantahan ini. Kau 
bukan seorang pemburu!  

AGUS : Dan kau? apakah kau juga seorang pemburu? Kau ikut hanya 
untuk korupsi dan menjilati hati pembesar-pembesar. Ooo ... 
hatiku, kau ikut orang yang berkomplot!  

 
RUKMANA : Apa? Aku orang yang berkomplot? (BERTERIAK) Tutup 

mulutmu! 
 
AGUS : Tukang komplot! 
 
RUKMANA : Pengecut! Anak liar! 
 
AGUS : Tikus tua! Rentenir! Lintah darat! 
 
RUKMANA : Tutup mulutmu, atau akan kubunuh kau dengan senapan 

ayam liar. Goblok! 
 
AGUS : Setiap orang mengetahui ..., ooo hatiku ..., bahwa istrimu dulu 

suka memukuli kau. Ooo ... hatiku ... bahuku ... mataku ... aku 
pasti mati, ooooh ... ... ... 

 
RUKMANA : Dan kau suka menggoda babu-babu tetanggamu. 
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AGUS : Ooo ... hatiku ... Pasti hancur, pundakku sudah linu. Mengapa 
pundakku? Oh ... Aku pasti mati ... (JATUH KE KURSI)  

 
RUKMANA : Aku pasti lemas susah bernapas, kurang hawa. 
 
RATNA : Ia mati ... ! Ia mati ... !   
 
RUKMANA : Siapa mati? (MELIHAT AGUS) Dia benar-benar telah mati, ya 

Tuhan! Dokter! (MELETAKKAN AIR DI BIBIR AGUS)  
  Minum ... Ia tidak mau minum. Jadi dia mati, dan seterusnya ... 

Mengapa aku tidak menembak diriku? Beri aku pistol! ... 
Pisau! 

  (AGUS BERGERAK-GERAK) kukira ia hidup...Minumlah,Agus 
... 

 
AGUS : (BERKUNANG-KUNANG) Dimana aku? 
 
RUKMANA : Sebaiknya kau segera kawin, dan seterusnya, persetan kalian. 

Dia menerima lamaranmu dan akan kuberikan anakku 
kepadamu. 

 
AGUS : Ah, siapa? (BANGUN) Siapa? 
 
RUKMANA : Ia menerima kamu dan persetan dengan kalian. 
 
RATNA : (HIDUP) Ya, kuterima lamaranmu. 
 
RUKMANA : Jabatlah tangannya, Nak. Dan seterusnya ...  
 
AGUS : Hah? Apa? Aku gembira. Maaf Ada apa sebenarnya? Oh ya, 

aku mengerti. Hatiku berdebar-debar, kepalaku pusing, aku 
senang Ratna yang manis.  

 
RATNA : Saya ... saya juga senang Agus Tubagus.  
 
RUKMANA : Nah ... Selesailah sudah satu persoalan di dalam kepalaku. 
 
RATNA : Tapi harus kau terima sekarang. Si Belang lebih bodoh dari        

si Kliwon . 
 
AGUS : Dia lebih cerdik, Ratna. 
 
RATNA : Ia kurang cerdik! 
 
AGUS : Ia lebih cerdik. 
 
RATNA : Kurang! 
 
AGUS : Lebih! 
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RATNA : Kurang! 
 
AGUS : Lebih! 
 
RUKMANA : Wahhhh, inilah permulaan hidup bahagia seopasang suami-

istri! Mari kita berpesta! 
 

L a y a r   T u r u n 
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RENCANA PELAKSANAANAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah : ........................... 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas /  Semester :  VIII  /  1 

Alokasi Waktu :  4  x  40 menit 

A. Standar Kompetensi 
 Memahami teks drama 

B. Kompetensi Dasar 
 Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks drama  

C. Indikator  
 Mampu menentukan dan menganalisis teks drama pinangan berdasarkan 

unsur-unsur intrinsiknya. 
 Mampu menganalisis keterkaitan antar unsur-unsur intrinsik dalam teks 

drama pinangan. 
D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik dapat menjelaskan 
pengertian drama. 

 Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang unsur-unsur intrinsik 
peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik drama pinangan. 

 Setelah berdiskusi peserta didik dapat memaparkan unsur-unsur intrinsik 
drama Pinangan. 
. 

E. Materi Pembelajaran 

 1. Pengertian drama 

 2. Unsur-unsur drama 

 3. Analisis unsur-unsur drama 

F. Metode Pembelajaran 

 a. Diskusi 

 b. Inkuiri 

 c. Demonstrasi 

G. Media Pembelajaran 

a.  LCD, laptop 

 b.  Buku-buku tentang drama 

c.  Naskah drama Pinangan 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 

 1. Guru memberi salam kepada peserta didik; 

 2. Guru meminta salah seorang murid untuk memimpin doa; 

 3.  Guru mengabsensi peserda didik; 

 4. Guru memotivasi peserta didik sebelum memulai pembelajaran; 

 5. Guru membuka kembali ingatan pesrta didik mengenai materi terkait. 

 b. Kegiatan Inti.  

   1. Guru menjabarkan materi tentang unsur-unsur drama kepada pesrta didik; 

  2. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru; 

  3.Guru memfasilitasi peserta didik dapat  Membaca teks drama Pinangan,  

  4. Guru membimbing peserta didik melalui pemberian tugas individu atau 

kelompok, untuk 

mendiskusikan  unsur- unsur instrinsik teks drama Pinangan; 

        5. Peserta didik menyajikan hasil kerja individual atu kelompok; 

         6. Guru melakukan refleksi terhadap peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan; 

  c. Kegiatan Akhir 

   1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi ajar; 

  2. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas baik tugas 

individual maupun    kelompok; 

  3. Guru mengakhiri kegiatan dengan salam. 

 

I. Sumber Belajar 

 Naskah drama pinangan karya Anton Chekov saduran Suyatna Anirun Studio Teater 

PPPG Kesenian Yogyakarta tahun 2006 

 

J. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

Instrumen 

 Mampu menentukan 
unsur-unsur intrinsik teks 
drama Pinangan 

 Mampu menganalisis teks 
drama Pinangan 
berdasarkan unsur-unsur 

Tes tulis 

 

Tes tulis 

 

 

Tes  

Uraian 

Uraian 

 

 

 Apakah tema teks 
drama Pinangan  yang 
telah kamu baca? 

 Tentukan dua intrinsik  
teks drama Pinangan 
disertai dengan 
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intrinsiknya 

 Menganalisis keterkaitan 
antarunsur intrinsik dalam 
teks drama Pinangan 

 

Tes 
praktik/ki

nerja 

Uji petik 
kerja  

contoh! 

 Tentukan  sebuah 
makna drama 
Pinangan dengan cara 
mengaitkan  minimal 
dua unsur intrinsik! 

 

 

 

Rubrik Penilaian Esay 

No Aspek Penilaian Skor 

1. Pengertian drama 10-80 

2.  Analisis unsur-unsur intrrinsik drama pinangan 10-80 

   

Ket. 80 -70  : Sangat tepat dalam menjelaskan 

 60-50  : Tepat dalam menjelaskan 

 40-30  :  Kurang tepat dalam menjelaskan  

20-10 :  Tidak dapat menjelaskan 
 

2.  Penilaian Sikap 
a. Instrumen Penilaian Sikap 

No Nama 
Peserta 

Didik 

Jujur Peduli Santun Tanggung 
Jawab 

Rata-
rata 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

                   

 

b.  Rubrik Penilaian Sikap 
 

1. Kriteria Sikap Jujur 

Rubrik Skor 

Terbiasa mengungkapkan data hasil pengamatan secara obyektif apa 
adanya 

4 

Menunjukan ada usaha sunguh-sungguh dalam mengungkapkan data 
hasil pengamatan secara obyektif apa adanya 

3 

Menunjukan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam 
mengungkapkan hasil data pengamatan  secara obyektif apa adanya 

2 

Sama sekali tidak menunjukan ada usaha sungguh-sungguh dalam 1 
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mengungkapkan data hasil pengamatan secara obyektif apa adanya 

 

2. Kriteria Sikap Responsif 

Rubrik Skor 

Menunjukan adanya usaha sungguh-sungguh dalam melakukan 
kegiatan secara terus menerus dan ajek/konsisten 

4 

Menunjukan ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan 
yang cukup sering dan mulai ajek/konsisten 

3 

Menunjukan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan 
kegiatan yang tapi masih sedikit dan belum ajek/konsisten 

2 

Sama sekali tidak menunjukan ada usaha sungguh-sungguh dalam 
melakukan kegiatan 

1 

 

3. Kriteria Sikap Santun 

Rubrik Skor 

Menunjukan sikap santun dalam menyampaikan pendapat dan 
menjawab pertanyaan secara terus-menerus dan konsisten 

4 

Menunjukan sikap santun dalam menyampaikan pendapat dan 
menjawab pertanyatan cukup sering dan mulai ajek/konsisten 

3 

Menunjukan sikap santun dalam menyampaikan pendapat dan 
menjawab pertanyaan tetapi masih sedikit dan belum konsisten 

2 

Sama sekali tidak menunjukan sikap santun dalam menyampaikan 
pendapat  dan menjawab pertanyaan 

1 

 

4. Kriteria Sikap Tanggung Jawab 

Rubrik Skor 

Menunjukan adanya usaha sungguh-sungguh dalam berdiskusi 4 

Ada usaha bersungguh-sungguh dalam berdiskusi 3 

Sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam berdiskusi 2 

Sama sekali tidak ada usaha sungguh-sungguh dalam berdiskusi 1 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala ...............…………… 

 

 

 

(__________________________) 

NIP / NIK : .......................... 

 …..,…………………  20 ……. 

Guru Mapel Bhs Indonesia. 

 

 

 

(_______________________) 

NIP / NIK : .......................... 
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	Alokasi Waktu	:  4  x  40 menit



