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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji takhayul drama Rudat Mendane di 

desa Sukaraja: perspektif Roland Barthes dan hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMP. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

kemunculan takhayul drama Rudat Mendane jika dilihat dari perspektif Roland 

Barthes dan bagaimanakah hubungan takhayul drama Rudat Mendane dengan 

pembelajaran sastra di SMP. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan 

gambaran kemunculan takhayul pada drama Rudat Mendane jika dilihat dari 

perspektif Roland Barthes dan mengetahui hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMP. Teori yang dijadikan sebagai landasan pada penelitian ini adalah 

teori semiologi Roland Barthes, dan metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis sintagmatik dan paradigmatik Roland Barthes. 

Takhayul drama Rudat Mendane di desa Sukaraja disadari atau tidak, banyak 

mengandung ajaran-ajaran untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hal 

yang positif, seperti ajaran untuk saling menghargai dan menghormati antara 

sesama yang akan menuntun pada kedamaian dan keamanan bersama, larangan-

larangan yang harus dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat seperti larangan untuk 

tidak menghina dan menjadikan bahan olokan atau ejekan ketika pementasan 

berlangsung, serta makna-makna dalam setiap tingkah atau perilaku seperti 

perilaku pemain ketika melakukan pengobatan seperti perputaran mengelilingi 

penderita, penyiapan sesajen dan tingkah laku lainnya seperti penyucian gong dan 

sebagainya. 

 

Kata kunci: Takhayul pada drama Rudat Mendane, sastra, Sasak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat masih percaya dengan adanya takhayul drama Rudat 

Mendane. Drama Rudat Mendane diyakini masyarakat dapat menyembuhkan 

orang sakit. Kenyataan ini telah lama berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat Lombok Timur khususnya di desa Sukaraja dan membudaya 

sejalan dengan perkembangan zaman. Masyarakat menganggap bahwa drama 

Rudat Mendane merupakan salah satu pertunjukan yang menyajikan 

pementasan yang memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan-kekuatan yang masih 

menggugah keyakinan masyarakat terhadap pementasannya yang dijadikan 

keunggulan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang diderita oleh 

masyarakat. Misalnya, penyakit gondok. Penyakit gondok ini pernah dialami 

oleh salah seorang di Mendane. Penderita mengalami penyakit ini sudah lama 

sekali sehingga penderita mengobati penyakitnya ke Mangku drama Rudat 

Mendane. Proses pengobatannya akan dilakukan ketika pementasan drama itu 

berlangsung dan setelah pementasan yang dilakukan di pagi hari dengan 

proses pengobatan yang sama. 

 Di samping itu, ada juga kepercayaan yang menganggap bahwa tidak 

diperbolehkan menghina ketidaksempurnanya proses pementasan, mengejek 

dengan cara meludahi saat pementasan berlangsung, dan tertawa ketika 

kemunculan pemain bertopeng jelek dan seram karena dengan melanggar 
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kepercayaan itu, seseorang akan menjadi gila atau kesurupan. Kalaupun 

seseorang itu menjadi gila atau kesurupan, tidak lain obatnya adalah dengan 

mementaskan drama Rudat Mendane. 

 Selain itu, ketika seseorang telah bernazar atau telah berjanji dengan 

drama Rudat Mendane untuk mementaskan dramanya, janji itu harus ditepati, 

dan jika tidak ditepati maka akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, 

contohnya seseorang akan jatuh sakit dan sakitnya itu tidak lain obatnya 

adalah dengan mementaskan drama Rudat Mendane sesuai dengan janji yang 

telah disepakati. 

Ada juga penyakit yang dianggap sebagai penyakit turun-temurun yang 

pernah diobati oleh drama Rudat Mendane. Contohnya pada suatu ketika di 

masyarakat Lombok Timur bertepatan di desa Sukaraja, mereka percaya 

bahwa drama Rudat Mendane harus dipentaskan dua kali seumur hidup, 

karena kalau tidak dipentaskan dua kali dalam seumur hidup, maka sesuatu 

juga akan terjadi kepada anak cucu mereka. Maksudnya, penyakit turun-

temurun ini berlanjut ke anak cucu mereka, karena Rudat Mendane wajib 

dipentaskan dua kali seumur hidup, tetapi penyakit ini tidak akan turun-

temurun apabila pementasan drama Rudat Mendane diselenggarakan dua kali 

dalam hidup masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat menyaksikan 

kenyataan itu secara terus-menerus sehingga diyakini kebenaran akan 

kesaktian drama Rudat Mendane hingga sampai saat ini. 

Keyakinan masyarakat akan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh 

drama Rudat Mendane masih kuat. Namun, tidak begitu penting, bahkan tidak 
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perlu mencari apakah sebuah takhayul itu benar ada atau tidak, dapat 

dipercaya atau tidak dapat dipercaya, tetapi yang jauh lebih penting adalah 

mengapa pikiran-pikiran tentang takhayul itu ada dalam pikiran masyarakat. 

Yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa takhayul itu ada?. 

Jadi, dengan melihat kenyataan dari kehidupan masyarakat setempat 

terhadap drama Rudat Mendane, takhayul yang dimiliki oleh masyarakat 

tentang kesaktian drama Rudat Mendane semakin hari semakin kuat, bahkan 

kebanyakan dari mereka lebih mempercayai kesembuhannya dengan 

mengadakan pementasan drama Rudat Mendane pada malam hari dari pada 

harus pergi berobat ke dokter.  Takhayul ini selalu dianggap benar oleh 

masyarakat, karena banyak sekali yang telah membuktikan kebenaran atas 

kesaktian yang dimiliki oleh drama Rudat Mendane yang hingga sampai saat 

ini takhayul pada drama Rudat Mendane masih kuat dan selalu 

diselenggarakan pada malam hari untuk proses pengobatannya. 

Hal-hal yang berkaitan dengan takhayul drama Rudat Mendane 

sebenarnya tidak terlepas dari apa yang pernah dibahas oleh Barthes yang 

merupakan salah satu tokoh pengembang ilmu tentang tanda. Barthes 

menghubungkan signifier dan signified di dalam sebuah tanda dan tanda-tanda 

ini juga terdapat pada drama Rudat Mendane. 

Di samping itu, drama Rudat Mendane mempunyai hubungan dengan 

pembelajaran sastra di SMP. Dalam pembelajaran di SMP terdapat materi ajar 

tentang sastra lama seperti naskah drama, puisi, cerpen, dan novel. Hal ini 

sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa 
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tentang pembelajaran sastra tersebut. 

Atas alasan itulah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, untuk 

menegetahui fenomena-fenomena yang terjadi pada saat proses Rudat 

Mendane berlangsung yang dijadikan takhayul oleh masyarakat. 

1.2  Rumusan Masalah 

Drama Rudat Mendane merupakan salah satu drama yang diyakini 

masyarakat sebagai drama yang dapat  meneyembuhkan penyakit melalui 

pementasannya. Secara logika pertunjukan drama ini bisa menyembuhkan 

penyakit, baik penyakit itu berasal dari luar drama atau berasal dari dalam 

darama itu. Masyarakat lebih memilih penyembuhannya dilakukan dengan 

pementasan drama Rudat Mendane dari pada harus pergi berobat ke dokter, 

apakah yang membuat keyakinan masyarakat terhadap Rudat Mendane?. Hal 

ini dikatakan oleh masyarakat sebagai takahayul, tetapi takhayul ini juga 

memiliki unsur kebenaran, jadi bagaimana kebenaran dari takhayul ini?. Dari 

berbagai pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dibahas secara tuntas atau 

secara menyeluruh dalam sebuah penelitian.  

Jadi, dari masalah-masalah ini perlu dianalisis lebih  mendalam. Untuk 

mengkajinya dibutuhkan semacam metode atau landasan teori yang kuat 

sesuai dengan itu, salah satu  teori yang sesuai adalah teori Roland Barthes. 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran kemunculan takhayul drama rudat Mendane di 

desa Sukaraja jika dilihat dari persfektif Roland Barthes? 
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2. Bagaimanakah hubungan takhayul drama Rudat Mendane dengan 

pembelajaran sastra di SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah maka sangat perlu dikemukakan tujuan 

yang hendak dicapai. Sesuai dengan masalah-masalah yang dikaji, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menggambarkan kemunculan takhayul drama Rudat Mendane di desa 

Sukaraja dilihat dari persfektif Roland Barthes. 

2. Menghubungkan takhayul drama Rudat Mendane dengan pembelajaran 

sastra di SMP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang takhayul drama Rudat Mendane ini diharapkan dapat 

dijadikan dukungan terhadap upaya-upaya penelitian sastra tradisional, 

mengembangkan penelitian folklor, baik yang bersifat sastra maupun 

nonsastra, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi upaya pelestarian 

budaya daerah dan dapat menarik perhatian terutama di kalangan akademis 

yang tertarik pada studi tentang sastra tradisional untuk menjadikan takhayul 

dalam pementasan drama Rudat Mendane di desa Sukaraja sebagai materi 

kajian. Khususnya bagi penulis, semoga ini menjadi motivasi selanjutnya 

untuk meneliti sastra tradisional lainnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian yang Relavan 

Seiring dengan perkembangan ilmu sastra, penelitian sastra pun banyak 

dilakukan. Dengan adanya perkembangan itu tentu menyebabkan munculnya 

berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli sastra. Penelitian yang 

menggunakan semiotika sebagai sebuah kajian sudah sering dilakukan. 

Di dalam kajian semiotik terdapat berbagai teori-teori yang relavan. 

Berikut adalah beberapa penelitian yang menggunakan kajian semiotika yang 

relavan dengan penelitian ini: 

 Penelitian tentang takhayul pernah dilakukan oleh Anugerah Ilahi 

(2008), dalam penelitiannya yang berjudul Takhayul Masyarakat Paok 

Motong: Studi struktur, Makna, dan Jenis. Anugerah dalam penelitiannya 

menyebutkan takhayul ini memiliki struktur sebab-akibat, sebab-akibat dan 

konversi, akibat sebab, dan koversi-akibat. Takhayul masyarakat Paok 

Motong disadari atau tidak, takhayul mengandung makna yang dapat 

menuntun masyarakat pada kebaikan. Masalah yang dibahas dalam penelitian 

Anugerah adalah struktur, makna dan jenis takhayul menggunakan tinjauan 

semiotika untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara 

sistematis.  Namun, Anugerah dalam menganalisis semiotika, ia tidak 

menggunakan atau ia tidak memfokuskan teorinya pada satu teori, ia 

menggunakan analisis semiotika secara umum. Metode yang digunakan untuk 
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menganalisis struktur takhayul, Anugerah menggunakan pendekatan 

struktural, yaitu suatu metode yang menganalisis unsur-unsur sesuatu dalam 

hubungannya dengan unsur-unsur lain. Selanjutnya metode  analisis makna 

digunakan metode analisis semiotik konotatif. Namun, Anugerah labih 

memfokuskan pencarian makna konotasi dalam takhayul msyarakat Paok 

Motong, ia sama sekali tidak merincikan darimana datangnya makna konotasi 

pada takhayul masyarakat Paok Motong, ia pun tidak menghubungkan tiga 

dimensi penanda, petanda, dan tanda sehingga terbentuknya  makna konotasi 

tersebut. Dalam analisis, objek amatan memegang peranan dalam 

menentukan alat yang lebih sesuai: objek berstruktur dan ada perubahan 

makna denotasi ke konotasi atau merupakan ikon, indeks, simbol. 

Penelitian selanjutnya yang mengkaji semiotika dilakukan oleh Syamsul 

Hadi (2004). Dalam penelitiannya berjudul bentuk, Fungsi, Makna dan Nilai 

Pendidikan Karakter yang terdapat pada ―Tembang Sorong Serah Aji Krama‖ 

dalam Perkawinan Adat Sasak Tradisional di Desa Monggas Kecamatan 

Kopang Lombok Timur. Dalam penelitiannya, Syamsul menggunakan 

pendekatan semiotika hermeunitik dalam menemukan pemahaman untuk 

mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul dalam teks Tembang 

Sorong Serah Aji Krama, karena dalam tembang ini menggunakan bahasa 

sebagai mediumnya. Sedangkan dalam metode analisis data, Syamsul 

menggunakan tiga analisis, yaitu analisis bentuk, fungsi, dan makna 

berdasarkan analisis semiotika. Berdasarkan rumusan masalah, kajian 

semiotika sangat berpengaruh dalam penelitian Syamsul dimulai dari 
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pengumpulan data yang diperlukan dari Tembang Sorong Serah Aji Krama  

sampai menganalisis data yang sudah terkumpul, tetapi Syamsul sama sekali 

tidak menjelaskan sistem kerja dan proses kerja dari kajian semiotika dalam 

ketiga rumusan masalah. Seperti pada rumusan masalah yang pertama, 

Syamsul tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang ingin dikupas dalam 

Tembang Sorong Serah Aji Krama dalam penelitiannya menggunakan 

analisis semiotika, begitu juga dengan rumusan masalah yang selanjutnya. 

 Penelitian yang mengkaji bentuk, fungsi dan makna juga pernah 

dilakukan oleh Susilawati (2012). Dalam penelitiannya yang berjudul Bentuk, 

Fungsi dan Makna Tembang Sorong Serah Aji Krama dalam Perkawinan 

Adat Sasak Tradisional di Desa Saba Janapria. Penelitian ini tidak jauh 

berbeda kajiannya dengan Syamsul Hadi. Susilawati juga menggunakan 

kajian semiotika hermeunitik dalam menemukan pemahaman atas isi teks 

pada Tembang Sorong Serah Aji Krama. Metode yang digunakan dalam 

menganalisis data menggunakan kajian analisis struktur dan semiotik. 

Berdasarkan rumusan masalah, Susilawati juga menggunakan kesalahan yang 

sama dengan penelitian Syamsul di atas, yaitu dimulai dari pengumpulan data 

yang diperlukan dari Tembang Sorong Serah Aji Krama  sampai menganalisis 

data yang sudah terkumpul, dan Susilawati sama sekali tidak menjelaskan 

sistem kerja dan proses kerja dari kajian semiotika dalam ketiga rumusan 

masalah. Seperti pada rumusan masalah yang pertama, Susilawati juga tidak 

menjelaskan bentuk yang seperti apa yang ingin dikupas dalam Tembang 

Sorong Serah Aji Krama dalam penelitiannya menggunakan analisis 
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semiotika, begitu juga dengan rumusan masalah yang selanjutnya. Letak 

bedanya, Susilawati melakukan penelitian di desa Saba Janapria. 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian ini sama-sama 

menggunakan kajian semiotika sebagai alat yang menjadi dasar pijakan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan untuk dianalisis. Hanya saja dari 

ketiga penelitian di atas, belum ada yang menggunakan kajian semiotika 

secara maksimal sesuai fungsi yang diharapkan dalam masing-masing 

peneliti, sehingga dalam penelitian yang berjudul Kajian Takhayul Drama 

Rudat Mendane di Desa Sukaraja: Persfektif Roland Barthes dan 

Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP akan menjadi sangat 

penting. Penulis akan berusaha untuk menampilkan penelitian yang lebih baik 

dengan bercermin dari penelitian sebelumnya, terutama dalam penggunaan 

teori Roland Barthes. 

2.2. Beberapa Definisi Istilah 

Kalau kita berbicara tentang takhayul drama Rudat Mendane, di sini 

ditemukan beberapa keyakinan masyarakat terhadap pementasannya. Drama 

Rudat Mendane merupakan salah satu budaya masyarakat Mendane 

berbentuk drama yang dilakoni 20 pemain yang masing-masing memiliki 

peranan penting dalam pementasan. Pementasan ini tidak hanya 

dipertontonkan sebagai pementasan drama semata, akan tetapi pementasan ini 

dilakukan dengan upaya penyembuhan penyakit masyarakat.  

Drama ini juga merupakan prosa yang termasuk ke dalam pembelajaran 

sastra di SMP dan ini sangat penting untuk kita kaji. Namun, untuk 
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memudahkan peneliti dalam mengkaji takhayul pada drama Rudat Mendane, 

peneliti perlu memberikan beberapa definisi istilah takhayul, drama, dan 

pembelajaran sastra di SMP. 

2.2.1. Takhayul 

Takhayul adalah satu kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu 

tathayyur, artinya merasa bernasib sial karena disebabkan oleh sesuatu 

yang dilihat atau didengar, atau karena sesuatu yang diketahui (selain 

dari yang dilihat atau didengar) (wordpress.com). Sedangkan dalam 

bahasa Latin takhayul lebih dikenal dengan istilah superstition berasal 

dari kata superstitio yang berarti ―keterlaluan takut pada dewa-dewa‖. 

Kata takhayul juga mengandung arti merendahkan atau menghina 

karena itu ahli folklor modern lebih senang mempergunakan istilah 

kepercayaan rakyat (folk belief) atau keyakinan rakyat daripada 

takhayul (superstitious), karena takhayul berarti (hanya hayalan belaka) 

sesuatu yang hanya di angan-angan saja sebenarnya tidak ada 

(Poerwadarminta dalam Dananjaya, 2002:153). 

Menurut Barthes (2004:176) takhayul adalah sebuah nilai, 

kebenaran bukan merupakan jaminan baginya; tidak ada yang bisa 

mencegah berubahnya takhayul menjadi alibi abadi: cukuplah dikatakan 

bahwa penanda takhayul memiliki dua sisi karena takhayul selalu 

menggunakan ‗sesuatu yang ada di tempat lain‘ sesuai kehendaknya. 

Salah satu di antara unsur budaya bangsa yang mengandung nilai-

nilai luhur adalah takhayul. Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia 
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yang disusun oleh Al Barry (1994), takhayul memiliki dua definisi 

yaitu, (1) khayalan, (2) kepercayaan kepada sesuatu yang tidak ada 

tetapi dianggap ada, yang tidak sakti dianggap sakti. 

Definisi takhayul juga dikemukakan oleh ahli folklor lainnya Alan 

Dundes (dalam Dananjaya, 2002:155). Menurut Dundes, takhayul 

adalah ungkapan tradisional dari satu atau lebih syarat dan satu atau 

lebih akibat, beberapa dari syarat-syaratnya bersifat tanda sedangkan 

yang lainnya bersifat sebab. Pendapat Dundes ini menurut Brunvard 

jauh lebih baik daripada yang pernah dibuat orang sebelumnya, yang 

mengecap takhayul sebagai kepercayaan nonagama (nonreligious 

belief), logika tidak karuan (bad logic) atau ilmu pengetahuan palsu 

(false science) dan sebagainya (Brunvard dalam Dananjaya, 2002:155). 

Kata takhayul juga sering dijelaskan sebagai sesuatu yang hanya ada 

dalam khayalan belaka, kepercayaan yang sebenarnya berasal dari 

harapan-harapan kita agar dilindungi oleh sumber kekuatan yang berada 

di luar diri kita sendiri (www. Perempuan.com). 

Takhayul menyangkut kepercayaan dan praktek kebiasaan. Pada 

umumnya ia diwariskan melalui media tutur kata. Tutur kata ini 

dijelaskan dengan syarat-syarat yang terdiri atas tanda-tanda (sign) atau 

sebab-sebab (causes) dan yang diperkirakan akan ada akibatnya (result) 

(Danandjaya, 2002:154). 

Definisi takhayul memang sangat beragam dan sangat luas 

sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan terhadap 
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sesuatu yang menurutnya sakti, tapi tidak selamanya benar, karena 

takhayul bisa dikaitkan dengan persepsi masing-masing. Memang 

takhayul sudah melekat pada benak masyarakat, benar dan tidaknya 

takhayul tergantung individu yang mengalaminya dan terkadang 

takhayul sedikit bebeda makna aslinya. Misalnya, bawang putih 

dikatakan sebagai bumbu untuk masak, tapi di sisi lain orang 

menganggap bahwa bawang putih difungsikan sebagai alat pengusir jin. 

Takhayul juga merupakan kepercayaan yang berguna bagi masyarakat 

dan kepercayaan itu tidak dapat diubah. Misalnya dalam upacara 

penyembuhan penyakit dalam pementasan drama Rudat Mendane, 

penderita diwajibkan ada di panggung saat pementasan drama, karena 

jika diabaikan penderita tidak bisa sembuh dari sakitnya.  

2.2.2. Drama 

Drama adalah rentangan kisah yang disajikan dalam dialog dengan 

permainan akting atau perwatakan (teater, film, dan sebagainya); cerita 

baik syair maupun prosa yang mencerminkan kehidupan (Drs.Kamisa, 

2013:145). Drama merupakan tiruan kehidupan manusia dengan 

menyaksikan drama, penonton seolah-olah melihat kejadian dalam 

masyarakat. 

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa drama adalah 

suatu pertunjukan yang berisi ulasan kisah dan melibatkan para tokoh 

dalam berakting dan dibahasakan melalui dialog. Drama menceritakan 

kisah kehidupan yang dipertontonkan di atas panggung, tokoh-tokoh 
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yang ada dalam drama disesuaikan dengan perwatakan atau fungsi 

masing-masing, khususnya drama Rudat Mendane mempunyai naskah 

yang mengandung mantra untuk proses penyembuhan penyakit. Naskah 

yang dimiliki drama ini tidak terlepas dari tokoh yang berperan sebagai 

pemain dan sesuai dengan peran atau fungsi masing-masing. 

2.2.3. Rudat 

Rudat adalah jenis kesenian yang ada dalam masyarakat. Kesenian-

kesenian itu bisa berupa hasil karya cipta masyarakat sasak yang dapat 

ditonton oleh khalayak. Salah satu Rudat yang termasuk ke dalam seni 

masyarakat sasak adalah drama Rudaat Mendane. 

2.2.4. Pembelajaran Sastra di SMP 

Sastra adalah  karya dan kegiatan seni yang berhubungan dengan 

ekspresi serta penciptaan oleh seorang pengarang. Menurut Lukens 

(dalam Musaddat dkk, 2010:149), sastra memberikan dua hal penting, 

yaitu kesenangan dan pemahaman. Melalui kegiatan pembelajaran 

sastra, anak akan dapat meningkatkan kemahiran berbahasanya, seperti 

mendengarkan, bercerita, dan menulis dengan kesenangan dan 

pemahaman tersebut. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra di sekolah, sastra 

memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam pembelajaran sastra 

itu sendiri. Hal tersebut dapat dillihat pada tujuan pembelajaran sastra 

di sekolah yang sudah tertuang dalam kurikulum 2004, yaitu pertama 
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agar peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan keperibadian, memperluas wawasan 

keperibadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, kedua agar peserta didik 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Pelaksanaan pembelajaran sastra mempunyai tujuan-tujuan khusus 

yaitu agar terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap sastra yang 

disadari oleh pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra. Tujuan 

tersebut dapat tercapai jika diadakan pemilihan bahan ajar yang sesuai 

dengan tingkatan siswa di SMP. 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di SMP dapat berupa: naskah 

drama, puisi, cerpen, dan novel. Bahan ajar ini sesuai dengan 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMP dengan 

kompetesi dasar menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

(naskah drama, cerpen, puisi, dan novel). 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dilihat dari 

materi pembelajaran yang meliputi analisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik serta nilai-nilai dalam sastra (budaya, moral, agama, dan 

politik) dapat diketahui bahwa kriteria karya sastra yang dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar adalah karya sastra dengan unsur intrinsik dan 

ekstrinsik yang mudah diteliti atau dianalisis oleh siswa. 
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Pembalajaran sastra di sekolah banyak memberikan keuntungan 

pada diri siswa dan mampu melatih kepekaan siswa terhadap segala hal 

yang terjadi di lingkungan sekitarnya, karena dalam sastra memuat 

cerita tentang segala kehidupan yang mengangdung pelajaran baik dan 

buruk. 

2.3. Landasan Teoritis 

 Ferdinand de Saussure yang berperan besar dalam pencetusan 

Strukturalisme, justru memperkenalkan konsep semiologi (semiologie, 

Saussure, 1972:33). Ia bertolak dari pendapatnya tentang langue yang 

merupakan sistem tanda yang mengungkapkan gagasan. Namun, ia pun 

menyadari bahwa di samping itu, ada sistem tanda alfabet bagi tuna-rungu 

dan tunawicara, simbol-simbol dalam upacara ritual, tanda dalam bidang 

militer, dsb. Saussure berpendapat bahwa langue adalah sistem yang 

terpenting. Oleh karena itu, dapat dibentuk sebuah ilmu lain yang mengkaji 

tanda-tanda dalam kehidupan sosial yang menjadi bagian dari psikologi 

sosial; ia menamakannya semiologie. Kata tersebut berasal dari bahasa 

Yunani semeion yang bermakna ―tanda‖. Semiotik adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan 

tanda (Zoest, 1993:1).  

Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-

konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

Linguistik merupakan bagian dari ilmu yang mencakupi semua tanda itu. 
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Kaidah semiotik dapat diterapkan pada linguistik. Pada tahun 1956, Roland 

Barthes yang membaca karya Saussure: Cours de linguistique generale 

melihat adanya kemungkinan menerapkan semiotik ke bidang-bidang lain. Ia 

mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Saussure mengenai 

kedudukan linguistik sebagai bagian dari semiotik. Menurutnya, sebaliknya, 

semiotik merupakan bagian dari linguistik karena tanda-tanda dalam bidang 

lain tersebut dapat dipandang sebagai bahasa, yang mengungkapkan gagasan 

(artinya, bermakna), merupakan unsur yang terbentuk dari penanda - petanda, 

dan terdapat di dalam sebuah struktur. 

Pada awalnya semiotik merupakan ilmu yang mempelajari setiap sistem 

tanda yang digunakan dalam masyarakat manusia. Dengan kata lain, semiotik 

adalah ilmu yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang berkaitan 

dengan makna tanda-tanda dan berdasarkan atas sistem tanda tanda. Teeuw 

(1982:50) mengatakan bahwa semiotik merupakan tanda sebagai tindak 

komunikasi. 

Pada dasarnya, Semiotika dan semiologi memiliki arti yang tidak jauh 

berbeda, keduanya kurang lebih saling menggantikan karena sama-sama 

digunakan untuk mengacu kepada ilmu tentang tanda. Kata semiotika ini 

digunakan oleh tokoh-tokoh yang bergabung dengan Peirce, sedangkan kata 

semiologi digunakan oleh tokoh-tokoh yang bergabung dengan Saussure 

(Sobur, 2003:12). Salah satau tokoh yang bergabung dengan Saussure adalah 

Barthes.  
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Barthes adalah tokoh strukturalis terkemuka dan juga termasuk ke dalam 

salah satu tokoh pengembang utama konsep semiologi dari Saussure. 

Bertolak dari prinsip-prinsip Saussure, Barthes menggunakan konsep 

sintagmatik dan paradigmatik untuk menjelaskan gejala budaya, seperti 

sistem busana, menu makan, arsitektur, lukisan, film, iklan, dan karya sastra. 

Ia memandang semua itu sebagai suatu bahasa yang memiliki sistem relasi 

dan oposisi. Beberapa kreasi Barthes yang merupakan warisannya untuk 

dunia intelektual adalah, (1) konsep konotasi yang merupakan kunci semiotik 

dalam menganalisis budaya, dan (2) konsep takhayul yang merupakan hasil 

penerapan konotasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Barthes (2004:156) semiologi adalah ilmu tentang  bentuk atau 

tanda, sebab ia mempelajari penandaan secara terpisah dari kandungannya. 

Dengan kata lain, seperti sudah disinggung, penggunaan kata semiologi 

menunjukkan pengaruh kubu Saussure, sedangkan semiotika lebih tertuju 

kepada kubu Peirce (Sobur dalam Zoest, 2003:12). 

Menurut Barthes dalam semiologi terdapat tiga istilah yaitu signifier, 

signified, sign atau penanda, petanda, dan tanda. Dalam linguistik, pengertian 

signe (tanda) tidak menimbulkan kompetesi dengan istilah-istilah yang dekat 

dengannya. Untuk menyebut relasi yang bersignifikasi, Saussure langsung 

menyingkirkan simbol (sebab istilah ini mengandung gagasan adanya 

motivasi) untuk memilih signe yang didefinisikannya sebagai kesatuan dari 

satu signifiant dan satu signifie (seperti halnya kedua permukaan selembar 

kertas), atau sebelumnya, signe disebut sebagai kesatuan antara satu citra 
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akustis dan satu konsep. Jadi signe memang disusun oleh sebuah signifiant 

dan satu signifie. Wilayah yang dihuni signifiant-signifiant merupakan 

wilayah ekspresi dan yang dihuni oleh signifie-signifie merupakan wilayah isi 

(Barthes, 2007:37). 

Dalam linguistik, natura dari signifie telah memunculkan beberapa 

diskusi terutama yang berkaitan dengan derajat ―realitas‖-nya. Meski 

demikian, semua diskusi itu setuju pada fakta bahwa signifie itu bukan ―suatu 

hal‖, tetapi suatu representasi psikis dari ―hal‖ itu. Dengan demikian, signifie 

adalah salah satu dari dua relata  yang dimiliki signe. Satu-satunya 

perberbedaan yang memperlawankan signifie signifian adalah bahwa 

signifiant itu adalah suatu mediator (Barthes, 2007:41-42). 

Secara garis besar natura signifiant memunculkan persoalan yang sama 

dengan persoalan yang sama dengan persoalan tentang natura signifie: 

signifiant adalah suatu relatum murni, kita tidak bisa memisahkan definisinya 

dari definisi signifie. Satu-satunya perbedaan mereka adalah bahwa signifiant 

adalah suatu mediator: bagi signifiant, materi harus ada. Di satu sisi, bagi 

signifiant, materi itu tidak mencukupi, dan di sisi lain, dalam semiologi, 

signifie pun bisa juga direlai-digantikan oleh suatu materi tertentu: yaitu 

materi kata-kata. Materialitas signifiant ini mengharuskan kita untuk 

memebedakan materi dan subtansi: subtansi bisa saja tidak material. Jadi 

orang hanya bisa mengatakan bahwa subtansi signifiant selalu bersifat 

material (bunyi-bunyi, objek-objek, gambar-gambar) (Barthes, 2007:45-46). 
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Barthes pernah menganalisis sebuah novel kecil yang relatif kurang 

dikenal, berjudul Sarrasine, ditulis oleh sastrawan Prancis abad ke-19, Honore 

de Ballzac. Dalam penilaian Jhon Lechte (2001:196), buku ini ditulis Barthes 

sebagai upaya untuk mengeksplisitkan kode-kode narasi yang berlaku dalam 

suatu naskah realis. Barthes berpendapat bahwa Sarrasine ini terangkai dalam 

kode rasionalisasi, suatu proses yang mirip dengan yang terlihat dalam 

retorika tentang tanda mode. Lima kode yang ditinjau Barthes adalah, (1) 

kode hermeneutik atau kode teka-teki yang berkisar pada harapan pembaca 

untuk mendapatkan ―kebenaran‖ bagi pertanyaan yang muncul dalam teks, di 

bawah kode ini, orang akan mendaftar beragam istilah (formal) yang berupa 

sebuah teka-teki (enigma) dapat dibedakan, diduga, diformulasikan, 

dipertahankan, dan akhirnya disingkapi. Kode ini disebut pula sebagai suara 

kebenaran, (2) kode semik atau kode konotatif banyak menawarkan banyak 

sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu teks. Ia 

melihat bahwa konotasi kata atau frase dalam teks dapat dikelompokan 

dengan konotasi kata atau frase yang mirip, (3) kode simbolik merupakan 

aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, atau tepatnya 

menurut konsep Barthes, pascastruktural, (4) kode proairetik atau kode 

tindakan dianggapnya sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang; 

artinya, semua teks yang bersifat naratif dasar yang tindakan-tindakannya 

dapat terjadi dalam berbagai sikuen yang mungkin diindikasikan, dan (5) 

kode kultural yang membangkitkan suatu badan pengetahuan tertentu. Kode 

ini banyak jumlahnya. Kode ini merupakan acuan teks ke benda-benda yang 
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sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Menurut Barthes, realisme 

tradisional didefenisi oleh acuan ke apa yang telah diketahui. Rumusan suatu 

budaya atau subbudaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasi yang di 

atasnya para penulis bertumpu (Barthes dalam Sobur, 2012:65-67). 

Selanjutnya konsep yang dikenalkan Barthes adalah denotasi dan 

konotasi. Kedua konsep ini dasarnya merefensi pada tataran makna. Tataran 

makna itu dapat dikategorikan dalam tataran makna yang lugas atau 

menjelaskan apa adanya dan yang lainnya adalah tataran makna yang berupa 

kiasan atau konotasi (Noth, 1990:311).  Sistem penandaan dapat dilihat dari 

ekspresi (E) dan satu wilayah kandungan-contenu atau isi (C). Hubungan 

antara ekspresi  dan isi itu disebut (R). kemudian, sistem ini selanjutnya 

disebut E R C. Sekarang kita andaikan bahwa suatu sistem E R C yang 

demikian itu selanjutnya menjadi elemen simpel dari suatu sistem kedua, 

yang bersifat ekstensif terhadapnya. Dengan begitu kita berurusan dengan dua 

sistem signifikasi yang bercampur satu dengan yang lain, tetapi juga terpisah 

satu sama lain. Namun ‖pemisahan [decrochage]‖ atas kedua sistem itu bisa 

dilakukan dengan dua cara yang sepenuhnya berbeda, menurut titik insersi 

sistem pertama ke dalam sistem kedua, sehingga ditemukan dua kelompok 

[ensemble] yang saling beroposisi. Dalam kasus pertama, sistem pertama (E 

R C) menjadi wilayah ekspresi atau signifiant dari sistem kedua: 

2  E  R  C 

1  E R C   
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Sistem ini juga bisa dituliskan: (E R C) R C. Inilah kasus pertama yang 

oleh Hjelmslev disebut semiotik konotatif. Sistem pertama menjadi wilayah 

denotasi dan sistem kedua (yang ekstensif terhadap sistem pertama) menjadi 

wilayah konotasi. Jadi orang bisa mengatakan bahwa suatu sistem yang 

berkonotasi adalah suatu sistem yang wilayah ekspresinya dibentuk oleh 

suatu sistem signifikasi (Barthes, 2007:82). 

Takhayul, secara semiologis merupakan sistem yang khas yang 

dikonstruksi dari sitem semiologis tingkat pertama. Hubungan antara penanda 

dan petanda yang menghasilkan tanda (signifikasi) pada akhirnya hanya akan 

menjadi penanda yang akan berhubungan dengan petanda pada sistem 

semiologis tingkat kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua inilah takhayul 

berada. Aspek material takhayul, yaitu penanda-penanda pada sistem 

semiologis tingkat kedua, dapat disebut sebagai retorik (konotasi) yang 

terbentuk dari tanda-tanda pada sistem semiologis tingkat pertama (Barthes, 

2012:13:14). 

Dalam takhayul, sekali lagi kita mendapati pola tiga dimensi, yaitu: 

penanda, petanda, dan tanda. Namun, takhayul adalah satu sitem khusus, 

karena dia terbentuk dari serangkaian rantai semiologis yang telah ada 

sebelumnya: takhayul adalah sistem semiologis tingkat kedua.  Tanda (yakni 

gabungan total antara konsep dan citra) pada sistem pertama menjadi penanda 

pada sistem kedua. 
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Bahasa   

TAKHAYUL  

 

Melalui gambar tersebut, Barthes menjelaskan signifikasi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified  di dalam sebuah tanda 

terhadap relitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu 

makna yang paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk menujukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan 

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari 

pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna 

yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang 

merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata ―muka badak‖,  

maksudnya ―tidak punya malu‖ yang merupakan makna denotasinya. Dengan 

kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek; 

sedanglan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya (Fiske dalam 

Sobur, 2012:127). 

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang 

sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti pada 

penandaan dalam tataran denotatif. 

1. Penanda 2. Petanda 

3. Tanda 

I. PENANDA 

 

II. PETANDA 

III. TANDA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Informan Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di desa Sukaraja dan desa Mendane 

Lombok Timur. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan memilih 

lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti adalah penduduk asli desa Sukaraja sehingga mengetahui 

keadaan sosial budaya masyarakat setempat dengan baik. 

b. Takhayul pada drama Rudat Mendane di desa Sukaraja masih 

tumbuh dan berkembang di setiap dusun. 

c. Desa Sukaraja terdapat banyak masyarakat yang masih percaya 

dan terlibat pada takhayul pada drama Rudat Mendane. 

3.1.2. Informan Penelitian 

Para informan dalam penelitian ini terdiri atas kaum tua dengan 

umur 35 ke atas (orang-orang yang dituakan yang ada di desa 

Sukaraja), kaum muda dengan umur  15-25 tahun yang mengetahui 

mengenai takhayul pada drama Rudat Mendane di desa Sukaraja dan 

informan selanjutnya adalah masyarakat dan subjek dari drama Rudat 

Mendane. Jumlah informan keseluruhannya adalah 10 orang. Alasan 

peneliti memilih kaum tua dan kaum muda sebagai informan peneliti 
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karena di lokasi penelitian ini kepercayaan terhadap takhayul dalam 

drama Rudat Mendane masih sangat kuat. 

Kriteria informan yang ditetapkan antara lain : (1) masyarakat asli 

Sukaraja, (2) sehat jasmani dan rohani, (3) berusia 15 tahun ke atas, 

(4) mampu berbicara dan mendengar dengan baik dan jelas, (5) 

bersedia menjadi informan/memberikan jawaban, (6) mengetahui 

takhayul-takhayul dalam drama Rudat Mendane di desa Sukaraja. 

3.2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah warga masyarakat desa Sukaraja yakni 

kaum tua dengan jumlah 5 orang yaitu, H. Ramli, A. Peri, Munisah, dan A. 

Indram, dan kaum muda dengan jumlah 5 orang yaitu, Parzan, Mawar, Ati, 

Jumhur, Sumar. Berdasarkan sepuluh narasumber yang dipilih benar-benar 

telah menegtahui secara luas takhayul pada drama Rudat Mendane.  Di 

samping itu juga beberapa buku  teori sastra sebagai pendukung. 

3.3. Pengumpulan Data 

Takhayul pada drama Rudat Mendane yang diyakini masyarakat mampu 

menyembuhkan segala penyakit sudah tersebar luas di desa Sukaraja, 

sehingga peneliti tidak merasa kesulitan dalam mengumpulkan data dan 

informasi. Namun, untuk mendapatkan data dan informasi tersebut 

dibutuhkan beberapa metode. Untuk memperoleh data dan informasi yang 

relavan dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa 

metode, antara lain: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan kepada si  peneliti (Mardalis, 

1989:64). Oleh karena itu, sebelumnya peneliti menyiapkan beberapa 

daftar pertanyaan yang menyangkut bahan penelitian dari yang sifatnya 

umum hingga khusus. 

Untuk mendapatkan informasi, kita hendaknya perlu menentukan 

informan, adapun informan atau narasumber yang dapat kita wawancarai 

adalah H. Ramli. H. Ramli merupakan penduduk asli desa Sukaraja yang 

terlibat langsung dengan drama Rudat Mendane. H. Ramli merupakan 

seorang petani yang pernah mementaskan drama Rudat Mendane untuk 

menyembuhkan penyakit yang disebabkan ia pernah mementaskan drama 

hanya satu kali dalam masa hidupnya. 

Dalam metode wawancara peneliti juga melayangkan pertanyaan 

dalam bentuk lisan kepada informan yang kemudian data tersebut 

dikumpulkan dan dianalisis menjadi sebuah data yang lebih baik. 

Penamaan metode penyajian data dengan nama metode wawancara 

menggunakan sejumlah pertanyaan untuk menjaring informal atau data 

dari responden dengan jumlah responden lebih kecil (Gunarwan, 

2001:45). 

 Wawancara adalah proses tanya jawab lisan terhadap dua atau lebih 
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dengan berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinga masing-masing dari suara yang 

disampaikan (Sukandarrumini, 2002:47).  Dalam hal ini peneliti 

mengadakan tatap muka langsung dengan informan di desa Sukaraja. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik pengamatan secara 

langsung maupun dengan menggunakan alat bantu (tape recorder). 

Metode observasi seringkali diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yaitu meperhatikan sesuatu dengan menggunakan indera mata. 

Dalam pengertian psikologis, obsevasi atau pemusatan perhatian pada 

suatu objek dengan menggunakan alat indera. Jadi, observasi dapat 

dilakukan melalui pengelihatan, penciuman, peraba, dan pengecap 

(Arikunto, 1983:111). 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan secara langsung terhadap  objek penelitian 

(takhayul dalam pementasan drama Rudat Mendane). Menurut Hadari 

Nawawi (1992) bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan atau 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur  yang tampak dalam 

gejala-gejala objek penellitian. 

Uraian di atas dapat ditarik suatu konklusi bahwa observasi adalah 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan mengamati kondisi 

objek serta mencatat atau merekam apa yang dilihat, didengar, atau  
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singkatnya mengamati suatu kasus secara sistematis sesuai dengan urutan 

waktu. 

3.4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah metode sintagmatik dan paradigmatik. Menurut Saussure (dalam 

Barthes, 2007:55) hubungan-hubungan yang menyatukan terma-terma 

linguistik bisa berkembang pada dua wilayah, yaitu wilayah pertama adalah 

wilayah sintagma-sintagma. Sintagma adalah suatu kombinasi signe-signe, 

yang supportnya adalah bentangan. Di sini masing-masing terma memperoleh 

valeurnya dari oposisinya dengan apa yang mengikuti di belakangnya: dalam 

rantai perole-parole, terma-termanya disatukan secara nyata. Sintagma hadir 

dalam suatu bentuk ―berantai‖. Padahal, seperti yang kita ketahui, makna 

tidak akan bisa lahir kecuali dari suatu artikulasi, yaitu pembagian-

pembagian simultan atas lapisan signifikant dan massa signifie (Barthes, 

2007:60).   

Sedangkan wilayah kedua adalah wilayah paradigma (menurut terminologi 

Saussure): ―di luar dirkursus-tuturan (wilayah sintagmatis), unitas-unitas yang 

memiliki kesamaan di antara mereka akan diasosiasikan dijadikan satu dalam 

ingatan dan dengan begitu unitas-unitas itu membentuk kelompok-kelompok 

yang ditentukan oleh bermacam-macam hubungan‖. Lewat maknanya 

enseignement bisa diasosiasikan dengan education, apprentissage. 

Berdasarkan bunyinya, enseignement bisa diasosiasikan dengan einseigner, 

renseigner, atau dengan armament, chargement. Setiap kelompok 
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membentuk satu seri mnemonis virtual, suatu ―gudang ingatan‖. Dalam setiap 

seri itu, tidak seperti yang terjadi di tingkat sintagma, terma-terma disatukan 

in absentia. 

Analisis sintagmatik menelaah urutan peristiwa-peristiwa dalam bentuk 

satuan cerita yang disebut sekuen, baik yang menjadi fungsi utama maupun 

katalisator. Menurut Tadarov (1985:11-12), analisis paradigmatik merupakan 

hubungan makna dan perlambangan, hubungan asosiatif (paradigmatik), 

pertautan makna antara unsur yang hadir dengan yang tidak hadir. Sebagai 

contoh, signifiant tertentu mengacu pada signifie tertentu, peristiwa-peristiwa 

tertentu merujuk pada peristiwa-peristiwa lain, melambangkan gagasan 

tertentu. Sebagai salah satu alat analisis, analisis sintagmatik dan 

paradigmatik diasumsikan mampu menunjukkan sebuah proses analitik yang 

baik. 

      

 

     

   

   

Tataran fungsi yaitu semua segmen cerita yang merupakan elemen suatu 

korelasi. Fungsi bisa bermakna karena menyebar elemen dalam korelasi ini. 

Fungsi utama yaitu fungsi yang memunculkan atau menyebabkan fungsi lain 

Tataran 

Fungsi 

Fungsi Indeks 

Fungsi Utama Katalis Indeks Informan 
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sehingga terbuka untuk hubungan sebab akibat yang logis maupun 

kronologis. Katalis yaitu fungsi yang memiliki hubungan kronologis, baik 

hubungan secara diskursif serta mampu mengatur irama cerita bisa 

mempercepat atau memperlambat cerita, atau bahkan bisa menyesatkan 

pembaca. Indeks yaitu bagian atau sekuen yang memiliki tanda-tanda implisit 

untuk memberikan penjelasan tentang sifat atau karakter, perasaan, suasana 

lingkungan, suasana hati, atau pemikiran-pemikiran. Indeks bisa tersebar 

dalam seluruh bagian cerita. Sementara informan yaitu fungsi yang membuat 

realitas rujukan, menanamkan fiksi dalam kenyataan, atau unsur yang 

menciptakan realitas. Dalam informan ini sajian informasi atau 

pengetahuannya berupa pengetahuan yang selesai, artinya tidak 

menimbbulkan penafsiran-penafsiran atau bayangan lain dari pembaca 

terhadap teks yang dibacanya (Andana, 2011:5) 

Sebuah paradigmatik merupakan kumpulan tanda-tanda, yang dari 

kumpulan itulah subjek akan memilih satu tanda sebagai salah satu unit 

pembentuk struktur. Setiap seseorang melakukan komunikasi, ia harus 

memilih tanda dari sebuah paradigma (kumpulan tanda-tanda). Pilihan itulah 

yang disebut pilihan paradigmatik. Sebagian makna yang seseorang yang 

mengerti atas suatu tanda, ditentukan oleh makna dari tanda yang tidak ia 

pilih. Pendek kata, dimana ada pilihan disitu ada makna, dan makna dari 

tanda yang dipilih sebagiannya ditentukan dari makna atas tanda yang tidak 

dipilih. 
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Berarti untuk melakukan pemilihan, suatu tanda memiliki perbedaan, 

dalam artian suatu tanda memiliki perbedaan pada penanda atau petandanya 

dengan penanda atau petanda yang dimiliki tanda lain. Perbedaan  satu 

penanda/petanda dari penanda/petanda lainnya dinamakan Sifat Distingtif dari 

tanda. Namun tanda-tanda hanya bisa dikumpulkan secara paradigmatik, 

apabila masing-masing tanda tersebut juga memiliki kesamaan umum. Dari 

sini dapat dikatakan: di dalam suatu paradigma, terdapat kumpulan tanda-

tanda yang secara umum sama, namun masih dapat dibedakan satu dan 

lainnya, untuk bisa dipilih satu saja sebagai unit pembentuk struktur. 

Secara sederhana hal ini dapat dicontohkan dengan paradigma ―huruf-

huruf abjad‖. Tanda ―O‖ masuk kedalam paradigma ―huruf abjad‖, karena ia 

memiliki kesamaan umum dengan tanda lain di dalam paradigma tersebut, 

misalnya dengan tanda ―A‖, ―J‖, ―S‖, ―X‖ dan seterusnya. Namun tanda ―O‖ 

dapat dimaknai sebagai huruf ―O‖, dikarenakan kita mengerti bahwa tanda 

tersebut bukan huruf ―A‖, atau huruf-huruf lain di dalam paradigmanya. 

Dapat pula dikatakan, tanda ―O‖ memiliki  sifat distingtif yang telah kita 

ketahui. Dari contoh ini dapat dikatakan bahwa tulisan tangan yang jelek sulit 

untuk dimaknai karena ia mengaburkan sifat distingtif dari tulisannya. Sebuah 

disain tipografi yang dimaksudkan untuk bisa dimaknai dengan tepat huruf-

hurufnya, berarti harus memfokuskan pada sifat distingtif huruf-hurufnya. 

Begitu suatu tanda dipilih dari sebuah paradigma, seseorang akan 

memadukan tanda tersebut dengan tanda-tanda lain, sehingga suatu struktur 

akan lengkap untuk dimaknai. Paduan ini dinamakan sebagai sintagmatik. 
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Apabila relasi paradigmatik menekankan pada sifat distingtif diantara tanda-

tanda, relasi sintagmatik menekankan pada urutan penanda-penanda di dalam 

relasi strukturnya. Aspek penting sintagma adalah aturan atau konvensi yang 

mengurutkan penanda-penanda tersebut. Urutan yang berbeda akan 

menyebabkan pemaknaan berbeda pula. Dalam bahasa, sintagma kita sebut 

sebagai tata bahasa (gramatika) atau tata kalimat (sintaksis); dalam musik kita 

menyebutnya sebagai melodi; dalam DKV kita menyebutnya sebagai hirarki. 

3.5. Penyajian Data Takhayul Drama Rudat Mendane 

Setelah metode-metode di atas dilaksanakan, maka tahap terakhir yang 

akan dilakukan yaitu penyajian data. Hasil analisis data akan disajikan dengan 

cara: 

1. Mengumpulkan data-data tentang takhayul pada drama Rudat Mendane 

yang diperoleh dari informan. 

2. Menerjemahkan takhayul pada drama Rudat Mendane dari bahasa Sasak 

ke dalam bahasa Indonesia. 

3. Menjelaskan, menguraikan, menganalisis, dan menggambarkan takhayul 

pada drama Rudat Mendane berdasarkan persfektif Roland Barthes. 

4. Tahap terakhir adalah menarik suatu simpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Kemunculan Takhayul pada Drama Rudat Mendane di Desa 

Sukaraja jika dilihat dari Perspektif Roland Barthes 

4.1.1. Gambaran Rudat Mendane 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Rudat Mendane 

merupakan salah satu pertujukan yang bisa menyembuhkan penyakit. 

Banyak masyarakat yang meyakini kesaktian yang dimiliki Rudat ini, 

sehingga mereka lebih memilih berobat secara tradisional dari pada 

harus berobat ke dokter. 

Hingga sampai saat ini, masyarakat masih meyakini takhayul 

drama Rudat Mendane. Mereka yang jatuh sakit pergi ke Mangku 

Rudat Mendane, baik penyakitnya dikarenakan dahulu ia pernah 

membuat janji dengan Rudat itu atau penyakit yang memang 

diberikan oleh Allah SWT. Mereka meminta dirinya untuk diobati 

dengan mementaskan dramanya dan mengundangnya untuk 

melakukan pertujukan. Dengan demikian proses pengobatan akan 

dilakukan dirumahnya dengan cara memementaskan drama Rudat 

Mendane pada malam hari. 

Pementasan ini diadakan karena adanya permintaan masyarakat 

yang ada hajat untuk menyembuhkan penyakit. Seorang penderita 

yang akan berobat akan mengadakan pertunjukan drama Rudat 
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Mendane di rumahnya dengan menyajikan makanan untuk para 

pemain dan menyiapkan panggung sederhana sebagai tempat 

berlangsungnya pertunjukan sekaligus pengobatannya. Adapun 

langkah-langkah atau proses pengobatan dimulai dari pencucian 

Gong. Gong ini merupakan salah satu benda yang paling utama 

dijadikan sebagai kesaktian untuk penyembuhannya. Gong dicuci 

dengan  air bersih dimulai dari muka Gong hingga keseluruh bagian 

permukaan Gong dan air bekas cucian itu akan diminum oleh 

penderita serta diusapkan kepada kepala dan muka penderita. Setelah 

pencucian Gong selesai, maka dilanjutkan dengan penyembean pada 

gong-gong yang akan dimainkan guna memperoleh kekuatan yang 

diinginkan.  

Sebelum proses pengobatan dimulai,  keluarga penderita 

menyiapkan sesajen berupa makanan sebanyak 2x9 (18) berupa nasi, 

dan lauk yang dihidangkan di panggung disertai dengan ayam 

panggang 2x9 (18 ayam) dan kain warna-warni sebanyak 2x9 (18 kain 

warna), kain ini akan digunakan sebagai pengganti pakaian sebanyak 

sembilan kali sebagai syarat. 

Para tokoh drama Rudat Mendane memulai pertunjukan sesuai 

dengan adegan masing-masing. Pada adegan pertama, dimulai dengan 

pengiringan musik sebagai tanda dimulainya permainan dengan 

diiringi oleh tarian dari para tokoh yakni Ratu Idan Tatu Bajang, 

Tumpenges selaku pengawal  Ratu Idan Datu Bajang, dan pengiring-
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pengiring lainnya sambil membawakan payung sebagai simbol 

kehormatan kepada Ratu Idan Datu Bajang. Pada adegan ini, Idan 

Datu Bajang memberi perintah kepada Tumpenges untuk mencarikan 

Akus si tukang palak, karena Ratu Idan Datu Bajang akan 

mengadakan acara pernikahan putranya yakni Panji dengan Siti 

Fatimah Ruyung keponakan dari papuq Odeng.  

Setelah hari yang sudah ditentukan itu tiba, putra ratu Idan 

dinikahkan dengan Siti Fatimah Ruyu oleh papuq Dulahman dan 

turun perintah dari Ratu Idan Datu Bajang ke pada Tumpenges untuk 

pergi memburu Rusa ke hutan sebagai lauk saat proses pernikahan 

berlangsung dan Tumpenges berangkat dengan pengawal-pengawal 

lainnya seperti, Jeru Ketut, Jeru Tumbang Bae, Jeru Wayan Kencing, 

dan Jeru Ledang atau Lebeq.  

Setelah berhasil berburu hewan, maka dilaksanaknlah pesta 

begawe. Seusai pesta begawe selesai, Datu Bajang mencari an aknya 

si Panji, karena Panji akan diajak pergi mandi di taman. Sesudah 

mandi Panji kembali kegedingnya. Turun lagi perintah dari Datu 

Bajang kepada Tumpenges untuk memanggil Bidi Haji karena Datu 

Bajang akan melakukan pengobatan atau berselamatan untuk Panji. 

Sebelum proses pengobatan berlangsung, sesajen yang sudah 

disiapkan oleh keluarga penderita berupa makanan sebanyak 2x9 (18 

hidangan) disertai ayam panggang dengan jumlah 2x9 (18 ayam 

panggang), kain warna-warni sebanyak 2x9 (18 kain warna) juga 
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disertai dengan pembakaran menyan dan air bekas penyucian Gong 

dengan ditaburkan bunga tujuh rupa. Penderita dan keluarga duduk 

mengelilingi sesajen yang telah dihidangkan di tengah panggung. 

Ketika Menjelang acara pengobatan, penderita dan keluarga akan 

dikelilingi oleh pasukan-pasukan Bidi Haji berjumlah enam orang 

berseragam putih polos sambil membawa golok dan dikelilingi 

sebanyak sembilan kali dengn iringan lagu lawas sebagai simbol atau 

mantranya, namun mantra yang paling utama diutarakan oleh 

pasukan-pasukan tersebut di dalam hati. Pengobatan selanjutnya akan 

dikelilingi oleh pasukan berkuda lumping sebanyak sembilan kali 

sebagai simbol pengusiran penyakit yang bersemayam pada diri 

penderita. Perputaran terakhir akan dilakukan oleh Bidi Haji sebagai 

penyempurna dari pengobatan sebelumnya. Bidi Haji dan pengawal-

pengawalnya mengelilingi penderita dan keluarga penderita dengan 

menggunakan topeng raksasa yang merupakan topeng paling sakti 

diantara topeng-topeng yang ada sebanyak sembilan kali dengan 

iringan musik lawas serta mantra yang diucapkan dalam hati oleh Bidi 

Haji. Akan tetapi, topeng raksasa ini tidak ditampakan pada proses 

pengobatan, karena dikhawatirkan penonton akan melihat rupa jelek 

dan seram dari topeng tersebut. Bidi haji menutupnya dengan surban. 

Mereka mengkhawatirkan jika penonton melihatnya, penonton akan 

meledeki dan menghina rupa topeng tersebut, karena jika hal itu 

terjadi, maka sesuatu hal buruk akan menimpa mereka. Bukan hanya 
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itu, topeng Raksasa ini hanya bisa digunakan oleh  keturunan Bidi 

Haji, jika bukan keturunan yang menggunakannya, maka mereka akan 

buta. 

Tahap terakhir setelah ketiga model putaran terakhir, penderita 

akan dilakukan proses persalinan baju oleh Bidi haji dengan kain 

warna-warni yang sudah disediakan dengan mengelap-elap tubuh 

penderita sebanyak sembilan kali sebagai simbol kalau penderita 

sudah mengganti baju sebanyak sembilan kali. 

Berdasarkan ulasan gambaran Rudat Mendane di atas, kita perlu 

mengetahui bahwa pada saat drama Rudat Mendane melakukan 

pertunjukan, ia tidak akan terlepas dari benda-benda atau alat-alat 

yang digunakan saat pertunjukan. Tanpa benda-benda itu Rudat 

Mendane tidak akan bisa menyembuhkan penyakit, karena pada 

benda-benda itulah Rudat ini memiliki kesaktian atau kekuatan.  

Pada dasarnya, masyarakat menganggap bahwa Rudat Mendane 

memiliki benda-benda keramat yang memiliki kesaktian untuk 

dijadikan pengobatan saat pertunjukan dan drama ini bisa 

menimbulkan malapetaka jika benda yang dimiliki Rudat ini dihina 

dan diremehkan oleh masyarakat. Selain itu, benda-benda yang 

dimiliki oleh Rudat Mendane merupakan benda-benda peninggalan 

para alim ulamaq yang merupakan bagian dari tokoh drama Rudat 

Mendane pada zaman dahulu, sehingga dikatakan oleh mereka bahwa 

benda-benda tersebut merupakan benda-benda keramat. 
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Seseorang akan jatuh sakit apabila ia melanggar larangan Rudat 

Mendane seperti larangan untuk tidak menghina kemunculan topeng 

raksasa, larangan untuk tidak sembarangan memakai topeng-topeng 

miliknya, dan larangan untuk tidak menghina pertunjukan Rudat 

Mendane. Jika semua larang yang telah disebutkan tadi dilanggar oleh 

masyarakat, maka sesuatu yang mereka tidak inginkan bisa saja 

terjadi, seperti sakit, kesurupan, teperan dan lain-lain. Namun, apabila 

seseorang jatuh sakit karena telah melanggar larangan itu, obatnya 

tidak lain adalah mementaskan drama Rudat Mendane. Kepercayaan 

masyarakat akan larangan itupun masih berlaku sampai saat ini dan 

mereka masih lebih memilih untuk mementaskan dramanya daripada 

harus berobat ke dokter. 

4.1.2.  Pemunculan Data 

Berdasarkan gambaran Rudat Mendane di atas, kita menemukan 

beberapa tanda yang diimplementasikan sebagai bahan dasar 

pengobatan yang dianggap masyarakat sebagai alat pengobatan dan 

tidak boleh diremehkan atau dihina. Tanda-tanda yang akan 

dijabarkan merupakan tanda-tanda yang dianggap sebagai proses 

penyembuhan penyakit. 

Adapun tanda-tanda yang dapat kita temukan pada drama Rudat 

Mendane seperti : 

1. Sebelum dimulainya pertunjukan, Gong yang merupakan alat 

musik akan dilakukan proses penyucian. 
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2. Setelah proses penyucian selesai maka dilanjutkan dengan 

penyembean Gong, baik Gong kecil maupun Gong besar. 

3. Ketika Idan Datu Bajang memberi perintah kepada Tumpenges 

untuk mencari Akus si tukang palak, karena Idan Datu Bajang akan 

mencari hari dan bulan yang baik untuk pernikahan putranya. 

Dengan sikap hormat Tumpenges segera mencarikan Akus untuk 

Ratu. 

4. Putra Idan dinikahkan dengan Siti Fatimah Ruyu oleh Dulahman 

dan turun perintah kepada Tumpenges untuk berburu Rusa sebagai 

lauk saat mengadakan pesta begawe. 

5. Seusai pesta begawe selesai, Idan Datu Bajang mencari anaknya. 

6. Penyiapan sesajen berupa makanan yang disertai ayam panggang 

berjumlah delapan belas buah dan kain berjumlah delapan belas. 

7. Perputaran dilakukan sebanyak sembilan kali putaran yang 

dilakukan oleh pasukan-pasukan Bidi haji dengan menggunakan 

seragam putih sambil membawa golok. 

8. Perputaran dilakukan oleh pasukan berkuda lumping sebanyak 

sembilan kali putaran. 

9. Serta perputaran terakhir yang dilakukan oleh Bidi Haji sendiri 

sebanyak sembilan kali putaran sambil menggunakan topeng 

raksasa yang ditutupi dengan kain surban untuk menutupi rupa 

jelek topeng raksasa tersebut. 

10. Akan tetapi, topeng raksasa ini tidak ditampakkan pada waktu 



 
 

39 

pengobatan. 

11. Rudat Mendane menyembuhkan penyakit yang diderita oleh 

penderita. 

12. Dilakukannya proses pergantian pakaian penderita oleh Bidi Haji 

dengan kain warna-warni yang sudah disediakan sebanyak delapan 

belas kain. 

Hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan duabelas tanda di atas 

karena, dalam proses pelaksanaan pementasan drama ini memilki 

benda-benda yang difungsikan sebagai alat untuk menyembuhkan 

penyakit seperti Gong, topeng raksasa, kain, dan pasukan-pasukan 

sambil membawa golok dan kuda lumping serta beberapa tindakan 

dan perilaku-perilaku pemain yang secara tidak langsung perilaku-

perilaku tersebut memang merupakan bagian dari ha-hal yang diyakini 

masyarakat sebagai fase pengobatan. 

Berdasarkan duabelas tanda yang ditemukan ini, masyarakat 

beranggapan bahwa masing-masing tanda mempunyai kekuatan dan 

kekuatan itulah yang dianggap sebagai penyebab timbulnya 

pemikiran-pemikiran masyarakat terhadap kemampuan drama Rudat 

Mendane mampu menyembuhkan penyakit.  

Untuk mendapatkan hasil yang relevan, maka dari duabelas tanda 

di atas akan kita analisis berdasarkan 5 kode Barthes: 

1. Kode Teka-teki (hermeneutik code) 

Kode ini berkisar pada tujuan atau harapan pembaca untuk 
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mendapatkan kebenaran atas teka-teki (pernyataan) yang mungkin 

muncul dalam teks. Menurut Barthes, kode ini dimaksudkan untuk 

mencari kebingungan-kebingungan yang muncul dari pemikiran 

pembaca. 

Adapun kode teka-teki yang muncul dalam teks yang terdapat 

dalam takhayul drama Rudat Mendane dalam kutipan sebagai 

berikut : 

‖ ...Seusai pesta begawe selesai, Idan Datu Bajang mencari 

anaknya…‖ 

―…Akan tetapi, topeng raksasa ini tidak ditampakkan pada 

waktu pengobatan…‖ 

 Kutipan di atas sangat jelas bahwa teka-teki yang terdapat 

pada teks dalam pertunjukan drama Rudat Mendane ialah Pada saat 

selesainya pesta begawe, Idan Datu Bajang mencari anaknya. Pada 

kutipan ini, seseorang akan merasa bingung atas teks yang 

dituliskan tersebut, sehingga muncul teka-teki pada si bembaca dan 

jelas sekali bahwa alasan mengapa Idan Datu Bajang mencari 

anaknya ialah hanya Mangku drama Rudat Mendane dan pembaca 

yang tau maksud dari teks tersebut dengan cara mereka membaca 

keseluruhan dari teks-teks yang ada. Begitu juga dengan teks 

kedua, seseorang akan bertanya-tanya mengapa topeng raksasa ini 

tidak ditampakkan saat melakukan pengobatan. Mengapa topeng 

raksasa tidak ditampakkan pada waktu pengobatan hanya Mangku 
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drama dan pembaca yang tau. 

2. Kode Budaya (cultural code) 

Kode ini berkaitan dengan berbagai sistem pengetahuan dan 

sistem nilai yang tersirat di dalam teks. Kode ini juga merupakan 

acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi 

oleh budaya. 

Budaya dibedakan menjadi tiga macam pertama, sistem 

budaya (kepercayaan), kedua, sistem sosial (hubungan antar 

sesama manusia), ketiga sistem teknologi (peralatan). 

Kode budaya yang tampak pada tanda-tanda yang terdapat 

pada drama Rudat Mendane bisa dilihat dalam kutipan sebagai 

berikut: 

―Putra Idan dinikahkan dengan Siti Fatimah Ruyu oleh 

Dulahman dan turun perintah kepada Tumpenges untuk 

berburu Rusa sebagai lauk saat mengadakan pesta begawe‖ 

―penyiapan sesajen berupa makanan yang disrtai ayam 

panggang berjumlah delapan belas‖ 

Berdasarkan kutipan di atas dapat didefinisikan adanya kode 

budaya mengenai kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap menjelang pernikahan putra-putri mereka, maka mereka 

akan melakukan pesta yang disebut dengan begawe, pesta inilah 

yang menjadi tradisi masyarakat sasak ketika melakukan 

pernikahan, dan proses ini sudah menjadi budaya masyarakat sasak 
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khususnya masyarakat desa Sukaraja. Hal serupa juga dikatakan 

sebagai kode budaya, karena ritual-ritual yang akan dilakukan 

mana kala mereka akan melakukan penyembahan atau yang 

lainnya, maka mereka akan menyiapkan sesajen berupa makanan 

seperti ayam panggang, ataupun berupa makanan lainnya seperti: 

pisang, nasi, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Karena 

menurut pengetahuan kita bahwa dimana pun diadakannya ritual 

penyembahan maka selalu disertakan dengan sesajen dan 

penyiapan sesajen ketika menyembah sudah membudaya 

dikalangan khalayak. 

Kode budaya sosial tampak pada kutipan dibwah ini :  

―Ketika Idan Datu Bajang memberi perintah kepada Tumpenges 

untuk mencari Akus si tukang palak, karena Idan Datu Bajang 

akan mencari hari dan bulan yang baik untuk pernikahan 

putranya. Dengan sikap hormat Tumpenges segera mencarikan 

Akus untuk Ratu‖. 

Terlihat sekali bahwa kode sosial pada kutipan di atas 

merupakan suatu hubungan interaksi yang dilakukan oleh Idan 

Datu Bajang ketika berinteraksi dengan Tumpenges. Hal ttersebut 

merupakan seebuah perintah kepada pengawal untuk melaksanakan 

tugasnya, seehingga terjadilah sebuah hubungan sosial antar 

sesama. 

Kode budaya teknologi tampak juga pada kutipan dibawah 
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ini : 

―Sebelum dimulainya pertunjukan, Gong yang merupakan alat 

musik akan dilakukan proses penyucian‖ 

Jelas sekali bahwa, kode budaya teknologi terdapat pada 

kutipan tersebut menjelaskan bahwa teknologi bisa berupa 

peralatan seperti gong. Sebagaimana dikatakan bahwa gong 

merupakan alat musik yang dimainkan untuk mengiringi musik-

musik lainnya. 

3. Kode Konotatif (connotative code) 

Kode ini berkenaan dengan tema-tema yang dapat disusun 

lewat proses pembacaan teks. Dalam proses pembacaan, pembaca 

menyusun tema suatu teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau 

frase dalam teks dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau 

frase yang mirip. 

Menurut Barthes dalam analisis signiifikasi tahap pertama 

disebut sebagai makna denotasi, sedangkan untuk signifikasi tahap 

kedua disebut sebagai makna konotasi. Pada makna konotasi tahap 

kedua akan ditemukan takhayul, sehingga diperlukannya kode 

konotatif untuk menganalisis konotatif yang terdapat pada duabelas 

takhayul pada drama Rudat Mendane. 

Adapun kode konotatif yang terdapat dalam teks takhayul 

pada drama Rudat Mendane adalah sebagai berikut: 

―drama Rudat Mendane menyembuhkan penyakit yang 
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diderita oleh penderita‖ 

Kode simbolik berkenaan dengan tema atau arti yang 

sebenarnya sehingga erat hubungannya dengan kode konotatif, 

yaitu tema dari keseluruhan tak cerita. 

Adapun kode konotatif dalam tanda pada takhayul drama 

Rudat Mendane ini adalah ketika drama Rudat Mendane 

menyembuhkan penyakit melambangkan bahwa dalam setiap 

adegan pertunjukan yang dimainkan oleh para aktor merupakan 

simbol dari langkah atau proses pengobatan serta drama Rudat 

Mendane merupaka salah satu pementasan yang setiap adegannya 

melakukan pengobatan. 

Adegan-adegan tersebut menandakan bahwa tokoh 

melakukan perannya sebagai salah seorang yang sedang 

menyembuhkan atau melakukan proses pengobatan. Adegan itulah 

yang menjadi tumpuan drama Rudat Mendane saat melakukan 

pengobatan. 

4. Kode Simbolik 

Kode ini merupakan aspek pengodean fiksi yang paling khas 

bersifat struktural, atau tepatnya menurut konsep Barthes 

―pascastruktural‖. 

Kode simbolik yang ditemukan disini adalah : 

―Perputaran dilakukan sebanyak sembilan kali putaran yang 

dilakukan oleh pasukan-pasukan Bidi haji dengan 
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menggunakan seragam putih sambil membawa golok‖ 

―Perputaran dilakukan oleh pasukan berkuda lumping 

sebanyak sembilan kali putaran‖ 

―perputaran terakhir yang dilakukan oleh Bidi Haji sebanyak 

sembilan kali putaran sambil menggunakan topeng raksasa 

yang ditutupi dengan kain surban‖ 

Berdasarkan kutipan kalimat di atas diketahui bahwa kode 

simbolik pada putaran-putaran yang dilakukan, baik itu perputaran 

yang dilakukan oleh pasukan yang membawa golok, pasukan 

sambil menaiki kuda lumping, atau pun perputaran yang dilakukan 

oleh Bidi Haji menandakan bahwa hal itu merupakan syarat 

terpenuhnya proses penyembuhan. Ibaratnya golok disimbolkan 

sebagai alat untuk membunuh setan-setan atau makhluk-makhluk 

yang ada pada si penderita, kuda lumping yang menandakan bahwa 

kuda tersebut akan mengusir setan-setan tersebut, serta penggunaan 

topeng raksasa dalam keadaan tertutup menandakan bahwa topeng 

raksasa yang ditutupi tidak boleh ditampakkan, karena 

keberadaannya itu bisa mengakibatkan mala petaka bagi orang 

yang melihatnya atau pun memakainya dengan cara sembarangan. 

5. Kode Proairetik 

Kode proairetik atau kode tindakan dianggapnya sebagai 

perlengkapan utama teks yang dibaca orang. Artinya, semua teks 

yang bersifat naratif dasar yang tindakan-tindakannya dapat terjadi 
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dalam berbagai sekuen yang mungkin diindikasikan. 

Kode tindakan yang terdapat pada teks tanda-tanda yang 

terdapat pada drama ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini: 

― sebelum dimulainya pertunjukan, Gong yang merupakan 

alat musik akan dilakukan proses penyucian‖. 

―Setelah proses pencucian selesai maka dilanjutkan dengan 

penyembean Gong, baik Gong kecil maupun Gong besar‖ 

―Dilakukannya proses pergantian pakaian penderita oleh 

Bidi Haji dengan kain warna-warni yang sudah disediakan 

sebanyak delapan belas kain‖ 

―Perputaran dilakukan sebanyak sembilan kali putaran yang 

dilakukan oleh pasukan-pasukan Bidi haji dengan 

menggunakan seragam putih sambil membawa golok‖ 

―Perputaran dilakukan oleh pasukan berkuda lumping 

sebanyak sembilan kali putaran‖ 

―perputaran terakhir yang dilakukan oleh Bidi Haji sebanyak 

sembilan kali putaran sambil menggunakan topeng raksasa 

yang ditutupi dengan kain surban‖ 

Kode tindakan pada kutipan di atas menyatakan bahwa pada 

saat melakukan pertunjukan, banyak sekali tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan  guna memperoleh hasil maksimal seperti ketika 

sesorang Mangku drama Rudat Mendane melakukan tindakan 

berupa menyucikan Gong yang akan dimainkan nanntinya kalau 
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sudah dilakukan penyucian, penyembean Gong kecil dan besar 

yang merupakan tindakan perlakuan kepada benda-benda yang 

akan difungsikan saat pertunjukan, dan tindakan saat mengganti 

pakaian dengan pakaian yang sudah disediakan merupakan suatu 

tindakan yang akan menghasilkan kekuatan dan kesembuhan pada 

waktu pengobatan begitu juga dengan tindakan-tindakan lainnya.  

Semua tindakan yang dilakukan ketika berlangsungnya 

pertunjukan drama Rudat Mendane merupakan suatu langkah 

dalam melakukan pengobatan, sehingga jelas sekali bahwa 

tindakan tersebut termasuk ke dalam kode tindakan. 

4.1.3. Penyajian Sampel 

Berdasarkan analisis 5 kode Barthes tersebut, sampel untuk 

menguraikan analisis takhayul berikutnya terdapat empat tanda yang 

dapat mewakili takhayul-takhayul yang muncul pada pertunjukan 

drama Rudat Mendane untuk dianalisis. Adapun keempat tanda 

tersebut sebagai berikut : 

1. Sebelum dimulainya pertunjukan, Gong yang merupakan alat 

musik akan dilakukan proses penyucian. 

Gong merupakan salah satu alat musik yang digunakan oleh 

drama Rudat Mendane saat pertunjukan. Selain digunakan 

sebagai alat pengiring musik lainnya, Gong ini memiliki 

kelebihan menyembuhkan penyakit dengan cara penyucian Gong. 

Dengan dilakukannya penyucian ini, maka pertunjukan serta 
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proses pengobatan akan menjadi sempurna karena jika tanpa 

dilakukannya penyucian Gong, maka proses penyembuhan tidak 

bisa berhasil sehinngga penyucian Gong sangat diperlukan pada 

saat pertunjukan drama Rudat Mendane. 

Penyucian yang dilakukan akan memimpin berlangsungnya 

pertunjukan dan bentuk pengobatan-pengobatan lain yang 

nantinya akan dilakukan, sehingga tanpa diberlakukannya proses 

tersebut, dikhawatirkan apa yang diharapkan tidak bisa tercapai. 

2. Perputaran terakhir yang dilakukan oleh Bidi Haji sebanyak 

sembilan kali putaran sambil menggunakan topeng raksasa yang 

ditutupi dengan kain surban untuk menutupi rupa jelek topeng 

raksasa tersebut. 

Perputaran yang dilakukan oleh pemain bertopeng raksasa 

mengelilingi penderita merupakan perputaran terakhir diantara 

kedua perputaran yang dilakukan sebelumnya. Pada fase inilah 

pusat dari sekian banyak tanda-tanda yang dijadikan sebagai 

bentuk kerja sistem pengobatan pada saat pertunjukan, akan tetapi 

pada saat perputaran tersebut, pemain yang menggunakan topeng 

raksasa tidak menampakkan wujudnya melainkan dilakukan 

proses penyembunyian topeng raksasa. 

Perputaran terakhir dianggap sebagai perputaran yang 

dimaksudkan sebagai fase atau tahap pengobatan untuk 

penyempurnaan dari perputaran-perputaran sebelumnya, sehingga 



 
 

49 

pada perputaran inilah yang dianggap sangat berperan penting 

saat dilakukannya pengobatan penyakit. Atas dasar inilah 

diambilnya takhayul yang sangat penting untuk dikaji dan 

dianalisis. 

3. Rudat Mendane menyembuhkan penyakit yang diderita oleh 

penderita. 

Drama Rudat Mendane merupakan salah satu diantara sekian 

banyak drama-drama yang ada di Lombok Timur dianggap bisa 

menyembuhkan penyakit, karena pada saat melakukan 

pertunjukan, Rudat Mendane menggunakan adegan-adegan 

sebagaimana yang dilakukan oleh drama-drama lainnya. Namun, 

pada adegan terakhir, Rudat Mendane melakukan proses 

penyembuhan penyakit. Dari penyembuhan inilah yang sampai 

saat ini masih diyakini keberadaannya oleh masyarakat desa 

Sukaraja. 

4. Penyiapan sesajen berupa makanan yang disertai ayam panggang 

berjumlah delapan belas buah dan kain berjumlah delapan belas. 

Sebelum dimulainya proses pengobatan pada adegan terakhir, 

keluarga penderita menyiapkan sesajen sebanyak 18 buah, karena 

sesajen merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi keluarga 

penderita saat berlangsungnya pengobatan, karena dengan sesajen 

itulah akan mendatangkan kekuatan dari arwah-arwah para alim 

ulamaq yang merupakan bagian dari peninggalan-peninggalan 
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benda dan alat-alat pada drama Rudat Mendane serta yang 

berhubungan dengan alam ghaib. 

Itulah salah satu alasan mengapa sesajen sangat dibutuhkan 

pada saat proses pengobatan berlangsung. Sesajen ini tidak boleh 

ditiadakan dibandingkan tanda-tanda pengobatan lainnya 

sehingga pada proses penyiapan sesajen ini perlu dikaji untuk 

mendapat penjelasan yang lebih jelas. 

Adapun alasan pengambilan empat tanda diantara sekian banyak 

tanda yang lain karena, keempat tanda ini merupakan salah satu tanda 

yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam setiap duabelas tanda-

tanda saat pertunjukan. Masyarakat lebih mepercayai takhayul yang 

terdapat pada drama Rudat Mendane berada pada empat tanda yang 

telah diambil. Menurut mereka, tanpa adanya keempat tanda tersebut, 

maka proses pengobatan tidak akan berjalan sesuai keinginan, karena 

keempat tanda inilah yang dijadikan sebagai alat/pengobatan 

terpenting pada saat pertunjukan. 

4.1.4. Analisis Takhayul Rudat Mendane 

Seperti yang kita ketahui bahwa Barthes mengembangkan 

semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi 

dan tingkat konotasi. Tingkat denotasi menjelaskan hubungan penanda 

dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung 

dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna 
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yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti. 

Tanda-tanda munculnya takhayul pada drama Rudat Mendane 

dapat dianalisis berdasarkan tiga dimensi Roland Barthes : 

 

Bahasa   

 

 

TAKHAYUL 

 

 

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai takhayul antara lain: 

1) Penyucian Gong 

1. Penyucian Gong 2. Gong belum  

Memiliki kesucian/ 

kotor 

3.Gong merupakan alat musik yang akan  

dimainkan sesudah disucikan. 

I Kekuatan Gong suci  

IIMembersihkan/ 

menyembuhkan 

penyakit 

III Gong yang sudah suci akan digunakan sebagai alat pengobatan 

penyakit. 

 

Gong yang sudah disucikan akan dimainkan sebagai pengiring 

musik pada saat pertunjukan berlangsung, karena Gong merupakan 

salah satu alat musik yang mampu menjadikan proses pertunjukan 

serta proses pengobatan berjalan dengan sempurna dan alat musik 

ini akan menimbulkan energi yang sakral. Kesakralan inilah 

1. Penanda 2. Petanda 

3. Tanda 

I. PENANDA 

 

II. PETANDA 

III TANDA 
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nantinya akan menjadi sesuatu yang dipatuhi oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penyucian ini, air penyucian Gong akan 

diminum oleh penderita pada saat menggelar proses pengobatan 

setelah penderita dikelilingi oleh pasukan-pasukan Bidi Haji pada 

perputaran terakhir, karena mereka menganggap bahwa air bekas 

penyucian Gong bisa mensucikan penyakit yang diderita. Salah 

satu masyarakat yang pernah menyembuhkan penyakit gondok 

dengan mementaskan drama Rudat Mendane, ketika gong sudah 

disucikan, penderita meminum air bekas pencucian gong tersebut. 

Dari energi atau kekuatan yang dimiliki oleh Gong tersebut 

kemudian timbul ketakutan-ketakutan masyarakat untuk tidak 

berani bicara ngawur-ngawur tentang Rudat Mendane karena 

energi yang dimiliki Gong ini membuat masyarakat Sukaraja 

percaya bahwa pertunjukan drama tersebut adalah sesuatu yang 

suci sekaligus sakral yang harus dihormati dan tidak boleh 

diperolok-olok. 

Setelah Gong dibuatnya menjadi suci, maka sucilah 

pertunjukan dan proses pengobatan yang berlangsung saat itu. 

2) Penyembunyian topeng raksasa  

1. penyembunyian  

topeng raksasa 

2. misterius 

3. topeng raksasa disembunyikan karena 

sangat misterius 

I topeng raksasa sulit diperlihatkan 

 

II keramat 

III topeng raksasa sulit diperlihatkan keberadaannya karena sangat 

keramat 
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Setiap diadakannya pertunjukan drama Rudat Mendane 

khususnya untuk proses pengobatan, topeng raksasa yang 

digunakan oleh mangku Rudat Mendane dan sangat sulit 

diperlihatkan keberadaan rupanya karena menurut mereka, topeng 

ini sangat keramat. Adapun alsan topeng raksasa ini disembunyikan 

keberadaan rupanya, karena topeng ini memiliki rupa yang sangat 

tidak boleh diperlihatkan. Apabila penonton melihat rupanya, maka 

akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk misalnya sakit atau 

teperan sik Rudat Mendane. Untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan, masyarakat dilarang untuk menghina dan 

mentertawakan rupa topeng raksasa ini sehingga keberadaannya 

selalu dianggap misterius. Bukan hanya itu, topeng ini pun hanya 

dapat dipakai oleh keturunan mangku Rudat Mendane, jika bukan 

keturunan maka seseorang itu bisa mengalami kebutaan. 

Seorang mangku yang sedang berputar mengelilingi penderita 

dengan menggunakan topeng raksasa yang digunakan secara 

tersembunyi ini menurutnya bisa menyembuhkan penyakit. Bukan 

karena rupanya yang misterius, tetapi karena topeng ini memiliki 

kekukatan yang diyakini masyarakat bisa menyembuhkan penyakit 

dan atas alasan tersebut, masyarakat tidak berani untuk melihat atau 

menggunakan topeng itu dengan sembarangan, karena mereka 

masih percaya bahawa jika hal itu dilakukannya, maka akan 

berakibat buruk untuk kehidupannya. Oleh sebab itu, dari 
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pertunjukan drama Rudat Mendane masyarakat memperoleh 

ajaran-ajaran untuk saling menghargai dan saling menghormati 

antara sesama manusia dengan tidak memandang keburukan di 

sisisi orang lain. 

3) Penyembuhan penyakit 

1. penyembuhan 

penyakit 

2. drama Rudat 

Mendane 

3. salah satu drama yang bisa menyembuhkan 

penyakit adalah drama Rudat Mendane 

I tokoh pementasan 

II yang berperan 

dalam setiap 

adegan 

III tokoh pementasan drama Rudat Mendane merupakan tokoh 

yang perperan dalam setiap adegan ketika melakukan pengobatan 

Rudat Mendane dianggap sebagai salah satu pertunjukan yang 

bisa menyembuhkan orang sakit. Tokoh-tokoh drama Rudat 

Mendane merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam 

setiap adegan pada saat melakukan pengobatan. 

Pada adegan terakhir, tokoh pasukan Bidi Haji melakukan 

perputaran mengelilingi penderita kemudian dilanjutkan dengan 

perputaran yang dilakukan oleh tokoh berkuda lumping. Setelah 

kedua putaran tersebut selesai, maka akan dilanjutkan dengan 

putaran terakhir yang dilakukan oleh Bidi Haji. 

Adapun pemikiran masyarakat terhadap kemampuan Rudat 

Mendane bisa menyembuhkan orang sakit dipercayai ketika 

masyarakat menyaksikan pertunjukannya secara langsung hingga 

sampai saat ini. 

Kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit yang dimiliki 
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Rudat Mendane ini tidak terlepas dari benda-benda yang 

merupakan peninggalan-peninggalan para syekh alim ulamaq. 

Masing-masing benda memilki kekuatan-kekuatan khusus dan 

diyakini oleh masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan 

dan mencela apapun yang berhubungan dengan benda milik drama 

Rudat Mendane, karena seperti yang telah diketahui bahwa jika 

larangan yang sudah berlaku tersebut dilanggar, maka hal-hal 

buruk akan menimpa mereka. 

4) Penyiapan sesajen 

1.penyiapan sesajen 2.menyembah/ 

penyembahan 

3.sesajen yang disiapkan dilakukan sebagai 

bukti penyembahan 

I makhluk halus/ jin 

 

II alam ghaib 

III makhluk halus/ jin merupakan salah satu yang berhubungan 

dengan alam ghaib 

 

Sebelum dilakukannya pengobatan pada penderita, terlebih 

dahulu mereka dari pihak keluarga penderita menyiapkan sesajen 

sebagai bukti penyembahan kepada arwah-arwah yang 

berhubungan dengan hal-hal yang ghaib sebagai tanda kebaktian 

dan penghormatan. Penyiapan sesajen bermakna sebagai 

penyerahan pengorbanan seseorang kepada yang disembah sebagai 

bentuk jasa atas pertolongannya. 

Sesajen yang disediakan berjumlah 18 ini hanya dijadikan 

sebagai syarat pengobatan dan kesembuhan. Jika mereka yang 
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melakukan pengobatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka 

proses pengobatan tidak akan bisa dilakukan. 

Berdasarkan analisis empat tanda di atas, kita dapat mengetahui 

bahwa drama Rudat Mendane mempunyai benda-benda sakti dan 

adegan-adegan yang digunakan sebagai bahan pengobatan saat 

pertunjukan. Atas dasar kesaktian inilah kemudian timbul pemikiran 

masyarakat untuk tidak berani mempermainkan, menghina, dan 

meperolok-olok saat pertunjukan dimulai. Kemudian mereka percaya 

bahwa jika hal itu diabaikan, maka sesuatu hal yang tidak diinginkan 

bisa saja terjadi, dan mereka percaya bahwa untuk meperoleh 

kesembuhannya harus dengan mementaskan drama Rudat Mendane. 

Sampai pada era modernisasi ini, masyarakat masih percaya 

dengan takhayul. Sebagaimana takhayul dianggapnya sebagai suatu 

hal yang sebenarnya sederhana tetapi dianggapnya memiliki kelebihan 

luar biasa dan kepercayaan terhadap sesuatu yang menurut mereka 

memiliki kekuatan khusus seperti kekuatan pada drama Rudat 

Mendane dapat menyembuhkan penyakit. 

Adapun yang mendukung kuatnya takhayul pada drama ini karena, 

drama tersebut mempunyai properti-properti serta adegan-adegan 

yang mendukung berlangsungnya pengobatan, seperti keempat tanda 

yang telah kita analisis berdasarkan pola tiga dimensi Roland Barthes. 

Sehingga kebenaran takhayul pada drama Rudat Mendane dapat 

diyakini keberadaannya oleh masyarakat. 
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Keempat tanda yang telah dianalisis tersebut merupakan ritual yang 

benar-benar dibutuhkan pada saat melakukan proses pengobatan, 

misalnya pertama, Gong yang sudah disucikan akan memimpin 

mulainya pertunjukan dan proses pengobatan. Menurutnya, Gong 

yang sudah suci ini akan memunculkan energi untuk menyembuhkan 

penyakit. Kedua, topeng raksasa yang disembunyikan keberadaannya 

karena topeng ini dikatakan topeng misterius. Topeng raksasa ini sulit 

diperlihatkan karena sangat keramat. Sifat keramat yang dimilkinya 

akan menyebabkan hal-hal buruk kepada masyarakat khususnya 

penonton. Ketiga, penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh 

pertunjukan drama Rudat Mendane akan dilakukan oleh para aktor 

dan ketika seseorang yang jatuh sakit disembuhkan olehnya, maka 

kepercayaan akan pengobatan yang dilakukan oleh pertunjukan drama 

Rudat Mundane semakin hari semakin berkembang. Keempat, 

penyiapan sesajen yang dilakukan sebagai bukti penyembahan 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib. Maka atas 

alasan itulah mereka selalu menyiapkan sesajen, karena tanpa adanya 

sesajen tersebut maka ritual ini tidak akan berhasil hanya akan 

mendapatkan kerugian bagi penderita. 

Kemudian, dengan adanya properti dan adegan-adegan yang 

difungsikan sebagai kekuatan untuk mengobati dan larangan yang 

harus ditaati menyebabkan banyak masyarakat yang mempercayai 

adanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh drama ini, sehingga 
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masyarakat sangat berambisi untuk melakukan pengobatan mereka 

secara tradisional yaitu dengan mengadakan pementasan dan 

mematuhi semua larangan, anjuran, dan ajaran-ajaran yang bisa 

mengakibatkan hal buruk bagi kehidupan mereka. 

Takhayul pada drama Rudat Mendane di desa Sukaraja disadari 

atau tidak, banyak mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, 

ajaran-ajaran untuk melakukan perbuatan yang baik seperti ajaran 

untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama karena kita 

sebagai insan harus mengayomi sifat terpuji. Dalam kemunculan 

topeng raksasa, seseorang akan diajarkan untuk tetap menghargai dan 

menghormati dengan cara tidak memandang kekurangan orang lain, 

karena hal tersebut akan menuntun kepada kedamaian dan keamanan 

bersama. Kedua, larangan-larangan yang harus dipatuhi sepenuhnya 

oleh masyarakat seperti larangan untuk tidak menghina ketika 

pementasan berlangsung, misalnya ketika kemunculan pemain 

bertopeng jelek, seseorang dilarang untuk menghina karena dengan 

perbuatan mereka itu nantinya akan mengakibatkan situasi buruk. 

Ketiga, makna-makna dalam setiap tingkah atau perilaku setiap 

adegan seperti perilaku pemaen ketika melakukan perputaran, 

misalnya perputaran yang dilakukan oleh Mangku sebanyak sembilan 

kali. Makna perputaran tersebut merupakan penyempurnaan proses 

pengobatan dari sekian banyak bentuk pengobatan sebelumnya. 

Kemudian penyiapan sesajen merupakan bentuk penyerahan 
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pengorbanan seseorang kepada yang disembah sebagai bentuk jasa 

atas pertolongannya, serta tingkah laku lainnya seperti penyucian 

gong. Makna dari penyucian tersebut merupakan bahan dasar 

pengiring musik untuk mendapatkan kesucian dalam melaksanakan 

pertunjukan. 

 

3.1.  Hubungan Takhayul Drama Rudat Mendane dengan Pembelajaran 

Sastra di SMP 

Penelitian ini sangat penting untuk dikaitkan dengan pembelajaran sastra 

di SMP. Hal ini ditunjukkan agar siswa dapat mengenal sastra yang 

merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyangnya. Adapun bentuk 

kaitan penelitian ini terhadap pembelajaran sastra di SMP dapat terlihat dalam 

Standar Kompetensi Berbicara : 6.1. Mengungkapkan pikiran dan perasaan 

melalui bermain peran dan Kompetensi Dasar : Bermain peran sesuai dengan 

naskah yang ditulis siswa. Indikator : siswa dapat menentukan pokok-pokok 

cerita dalam bermain peran, siswa dapat merangkai pokok-pokok cerita dalam 

bermain peran menjadi urutan cerita yang baik dan menarik, dan siswa dapat 

bermain peran sesuai dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, 

dan mimik yang tepat. 

Berhubungan dengan hal tersebut, sastra dapat dibedakan menjadi dua 

jenis. Pertama, sastra lama terdiri dari fabel, sage, syair, gurindam dll. Kedua, 

sastra modern terdiri dari novel, biografi, cerpen, drama dll. Jadi, drama 

merupakan sastra modern yang perlu dijadikan sebagai apresiasi terpenting 



 
 

60 

dalam pembelajaran sastra di SMP. 

Drama ialah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan 

maksud dipertunjukkan oleh aktor atau pemain. Drama yang akan dibahas 

pada kesempatan ini adalah drama Rudat Mendane yang memiliki hubungan 

dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Rudat Mendane merupakan salah satu pertunjukan drama yang 

diselenggarakan pada malam hari dengan maksud dan tujuan untuk 

mengobati penyakit yang dialami penderita. Namun, setelah kita hubungkan 

dengan pembelajaran sastra di SMP ternyata memiliki hubungan seperti yang 

telah tercantum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bahwa drama 

Rudat Mendane termasuk pada standar kompetensi mengungkapkan pikiran 

dan perasaan dengan bermain peran. Sehingga drama Rudat Mendane dapat 

kita jadikan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap 

karya sastra khususnya sastra daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Drama Rudat Mendane merupakan salah satu pertunjukan yang dapat 

menyembuhkan penyakit. Dalam setiap adegan pertunjukan, baik itu adegan 

pertama dan adegan terakhir merupakan adegan-adegan yang dilakukan untuk 

melakukan pengobatan. Adapun simpulan yang dapat kita ambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Takhayul pada drama Rudat Mendane di desa Sukaraja disadari atau 

tidak, banyak mengandung ajaran-ajaran untuk melakukan perbuatan 

yang mengarah pada hal yang positif, seperti ajaran untuk saling 

menghargai dan menghormati antara sesama yang akan menuntun pada 

kedamaian dan keamanan bersama, larangan-larangan yang harus 

dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat seperti larangan untuk tidak 

menghina dan menjadikan bahan olokan atau ejekan ketika pementasan 

berlangsung, serta makna-makna dalam setiap tingkah atau perilaku 

seperti perilaku pemain ketika melakukan pengobatan seperti perputaran 

mengelilingi penderita, penyiapan sesajen dan tingkah laku lainnya 

seperti penyucian gong dan sebagainya. 

2. Drama Rudat Mendane mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

pembelajaran sastra di SMP dengan SK: Berbicara; mengungkapkan 

pikiran dan perasaan melalui bermain peran dan KD: Bermain peran 
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sesuai dengan naskah yang ditulis siswa. Indikator : siswa dapat 

menentukan pokok-pokok cerita dalam bermain peran, siswa dapat 

merangkai pokok-pokok cerita dalam bermain peran menjadi urutan 

cerita yang baik dan menarik, dan siswa dapat bermain peran sesuai 

dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang 

tepat. 

5.2. Saran 

Kemajuan dan perkembangan teknologi, serta ilmu pendidikan (agama) 

telah membentuk pola pikir tentang takhayul. Takhayul telah dianggap 

sebagai suatu hal yang tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang, karena 

semua itu dianggap hanya bersifat ungkapan/khayalan belaka. Namun, kita 

tentu tidak dapat melihat sesuatu dari satu sisi saja, kita juga harus dapat 

melihat dari sisi lainnya. Contohnya takhayul di sisi lain di dalamnya terdapat 

banyak ajaran tentang kehidupan yang mengarah pada kebaikan; bertutur 

kata, bertingkahlaku, yang tidak kita dapatkan dari bangku sekolah/kuliah. 

Takhayul, sekarang memang dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan 

tidak masuk akal. Namun, agar lebih berkualitas dan menghilangkan kesan 

tersebut, sebaiknya dalam penyampaiannya dikaitkan dengan norma-norma 

yang berlaku secara umum; norma agama, sosial, kesopanan, dan kesusilaan. 

Dengan demikian, diharapkan budaya-budaya daerah yang dapat 

menunjukkan jati diri bangsa, khususnya budaya yang berupa takhayul yang 

berada di desa Sukaraja tidak hilang atau punah. 

  



 
 

63 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al Barry, M. Dahlan. Kamus Modern Bahasa Indonesia. Jakarta: Arkola. 

Andana, Yudha  Prawira. 2011. Analisis Sintagmatik dan Paradigmatik Cerita 

Pendek “Bunga di Tengah Padas” Karya Yosi Yonata pada Mata Diklat 

Pendalaman Materi Guru Bahasa Indonesia MTs. Bandung: Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. 

Arikunto, Suharsimi. 1983. Prosedur Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. 

Barthes, Roland. 2007. Petualangan Semiologi. Celeban Timur UH III/548 

Yogyakarta 55167. Pustaka Pelajar. 

Barthes, Roland. 2004. Mitologi. Kreasi Wacana: Perum Sidorejo Bumi Indah 

(SBI) Blok F 155. 

Danandjaya, James. 2002. Folklor Indonesia. Jakarta : PT Grafiti Press. 

De Saussure, F. 1972. Cours de Linguistique Generale. Paris: Payot. 

Gunarwan, Asim. 2001. Pengantar Penelitian Sosiolinguistik. Jakarta: Depertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Hadari, Nawawai H. 1992. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti 

Press. 

Kamisa, Drs. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Cahaya Agenci. 

Lechte, Jhon. 2001. 50 Filsuf Kontemporer; dari Strukturalisme sampai Posmodernitas. 

Penerjemah A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius. 

Mardalis.1989. Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. 

Musaddat, Syaiful dkk. 2010. Pendidikan Bahasa dan Sastra Kelas Rendah. Lombok: 

Cerdas Press Mataram. 

Noth, Winfried. 1995. Handbook of Semiotics. Bloomington dan Indianapolis: 

Indiana University Press. Hlm.39-47 dan 310-313. 

Sobur, Alex. 2003. Semiotika Komunikasi. PT: Remaja Rodaskarya. 

  . 2012. Analisis Teks Media. Bandung: PT Remaja Rodaskarya. 

Sukandarrumini. 2002. Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula. 

Jakarta: Sic. 

Teeuw, A. 1982. Khazanah Kesastraan Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 



 
 

64 

Todorov, Tzvetan. 1985. Tata Sastra (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Djambatan. 

van Zoest, 1993. Semiotika: tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita 

Lakukan Dengannya. Penerjemah Ani Soekowati. Jakarta: Yayasan 

Sumber Agung. 

www. KotaSantri.com 

www.Perempuan.com 

 

  

http://www.perempuan.com/


 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 
 

66 

Instrumen Wawancara 

 

Nama Narasumber  : H. Ramli 

Lokasi Wawancara  : Desa Sukaraja Lombok Timur 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 23-01-2014 

Gambaran umum takhayul pada drama Rudat Mendane. 

Daftar pertanyaan: 

1. Sejak kapan munculnya drama Rudat Mendane? 

2. Apa yang anda ketahui tentang takhayul? 

3. Apakah bapak termasuk kedalam golongan masyarakat yang masih percaya 

dengan adanya takhayul pada drama Rudat Mendane? 

4. Sejak kapan masyarakat mulai meyakini adanya takhayul pada drama Rudat 

Mendane? 

5. Apa sajakah takhayul-takhayul yang terdapat pada drama Rudat Mendane? 

6. Apakah masyarakat meyakini kebenaran takhayul tersebut? 

7. Apa akibatnya jika takhayul ini dilanggar oleh sebagian masyarakat yang 

tidak mempercayainya? 

8. Jika seorang jatuh sakit, apakah penyakitnya bisa disembuhkan dengan 

mementaskan drama Rudat Mendane? 

9. Penyakit apa sajakah yang bisa disembuhkan oleh drama Rudat Mendane? 

10. Peralatan apa sajakah yang dibutuhkan saat proses pengobatan berlangsung? 

11. Apa fungsi masing-masing alat yang terdapat pada drama Rudat Mendane? 

12. Bagaimanakah tata cra pengobatannya? 

13. Apakah pementasan drama ini digunakan atau dimainkan pada acara-acara 

tertentu atau setiap hari? 

14. Apakah sampai saat ini pementasan drama masih difungsikan atau masih 

dijadikan sebagai alat penyembuhan penyakit masyarakat? 
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Jawaban 

1. Rudat Mendane ada sejak zaman nipon dan merupakan peninggalan nenek 

moyang yang berada di desa Mendane. 

2. Anggapan-anggapan masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin 

dianggap sakti dan benar terjadi jika masyarakat itu masih mempercayainya. 

3. Iya, karena saya sendiri pernah terlibat dalam peristiwa Rudat Mendane. Dulu 

cucu saya pernah mengalami sakit yang dikarenakan saya dulu hanya 

mengundang pementasannya hanya sekali dalam seumur hidup. Ketika cucu 

saya sakit, saya mementaskan drama ini, alhamdulillah cucu saya sehat. 

4. Kepercayaan masyarakat akan adanya takhayul yang dimiliki oleh Rudat 

Mendane ada sejak lahirnya Rudat Mendane dan mengalir hingga sampai saat 

ini melalui penyaksian secara langsung ketika menonton dan melalui tutur 

kata masyarakat. 

5. Banyak sekali, tapi saya akan mencoba menyebut dari beberapa takhayul 

diantaranya : tidak boleh sembarangan memakai properti Rudat Mendane, 

nanti bisa kesurupan dan jatuh sakit. Ada yang bilang nggak boleh 

memperolok pertunjukannya nanti sakit juga dan ada juga yang mengatakan 

bahwa benda-benda yang dimiliki Rudat ini semuanya memiliki kekuatan. 

6. Sampai saat ini, masyarakat masih yakin meski zaman sudah modern. 

7. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, seseorang yang melanggarnya akan 

mengalami musibah. Sakitlah, kesurupan lah dan macem-macem lah. 

8. Iya, seseorang yang jatuh sakit mengundang drama Rudat Mendane dan 

akhirnya sembuh juga. 

9. Penyakit gondok, budek, buta dikarenakan telah memakai topeng, penyakit 

teperan sik Rudat Mendane dll. 

10. Gong, kuda lumping, surban, topi, topeng, da mantra. 

11. Gong berfungsi sebagai alat memainkan musik, dan bunyi alat irtu bisa 

berpengaruh terhadap si penderita. Air bekas pencucian Gong akan diminum 

si penderita. Topeng Raksasa juga difungsikan sebagai alat pengobatan ketika 

bidi haji melakukan perputaran mengelilingi penderita. Kuda lumping yang 

dikendarai saat proses perputaran meiliki arti untuk mengusir jin yang ada 

pada diri penderita. 

12. Proses pengobatan berlangsung pada adegan pertama. Di sana penderita dan 

keluarga duduk ditengah-tengah panggung disertai sesajen-sesajen yang 

sudah disiapkan, kemudian penderita akan dikeli oleh pasukanlingi oleh 

pasukan Bidi Haji berjumlah enam orang dengan putaran sembilan kali, 

selanjutnya perputaran dilakukan oleh pasukan berkuda lumping sebanyak 

sembilan kali dan yang terakhir perputaran yang dilakuikan oleh Bidi Haji 

diiringi oleh pasukan-pasukan tersebut sebanyak sembilan kali. Setelah proses 
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perputaran selesai, Bidi Haji menggantikan pakaian penderita sembilan kali 

dengan kain yang sudah disediakan, dan meminum air bekas pencucian Gong. 

13. Bisa untuk hiburan dan pengobatan. Kalau untuk hiburan, adegan pengobatan 

ditiadakan, tapi kalau untuk pengobatan adegannya lengkap. 

14. Iya, sampai saat ini kepercayaan itu berkembang seiring berjalannya waktu. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Sekolah  :  SMP Negeri 1 Lingsar 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas / Semester : VIII / 1 

Standar Kompetensi : 6. Mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan bermain 

peran 

Kompetensi Dasar :  6.1  Bermain peran sesuai dengan 

naskah yang ditulis siswa  

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit  

 

Indikator : 

1. Kognitif 

a. produk 

 Menjelaskan teknik untuk melukiskan watak tokoh 

 Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeranan 

drama. 

b. Proses 

Menentukan karakter tokoh dalam naskah yang telah ditulis siswa 

 

2. Psikomotor 

Memerankan tokoh sesuai karakter yang dituntut dengan lafal yang 

jelas dan intonasi yang tepat. 

 

3. Afektif 

a. Karakter 

1) Rasa ingin tahu 

2) Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

3) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

4) Tekun ( diligence ) 

5) Menunjukkan motivasi 

6) Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan 
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b. Keterampilan sosial 

1) Bertanya dengan bahasa yang baik dan benar 

2) Menyumbang ide 

3) Menjadi pendengar yang baik 

4) Membantu teman yang mengalami kesulitan 

A. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menentukan karakter tokoh dalam naskah yang telah ditulis 

- Siswa dapat memerankan tokoh sesuai karakter 

Kognitif 

1. produk 

a) Secara mandiri siswa dapat menjelaskan teknik untuk melukiskan 

watak tokoh 

b) Secara mandiri siswa dapat menjelaskan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemeranan drama. 

2. Proses 

Siswa membaca naskah drama yang ditulis, kemudian menetukan 

karakter tokoh dalam naskah tersebut. 

 

Psikomotor 

Siswa dapat memerankan tokoh sesuai karakter yang dituntut dengan lafal 

yang jelas dan intonasi yang tepat. 

 

 

Afektif 

a) Karakter 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan 

kemajuan dalam berperilaku seperti Dapat dipercaya ( Trustworthines), 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ), Menunjukkan 

motivasi, dan Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. 

b) Keterampilan sosial 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan 

kemajuan dalam keterampilan bertanya dengan bahasa yang baik dan 

benar, menyumbang ide, menjadi pendengar yang baik, dan membantu 

teman yang mengalami kesulitan 

 

B. Materi Pembelajaran  

1. Bermain peran 

Bermain peran adalah melisankan dan memerankan tokoh cerita 

drama sesuai dengan wataknya. Drama adalah karya sastra yang 

menggambarkan kehidupan dan watak tokoh melalui tingkah laku dan 

dialog yang dipentaskan. Adapun langkah-langkah bermain peran dengan 

baik: 
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 Membaca dengan cermat teks dramanya 

 Memilih tokoh yang akan diperankan 

 Melatih menghayati karakter seluruh tokohnya 

 Berlatih olah vokal 

 Menyiapkan perangkat pendukung dalam pementasan 

2. Daftar karakter – karakter yang ada dalam drama 

Macam-macam karakter dapat dilihat dari segi fisikologis, 

psikologis, sosiologis. Sedangkan ciri-ciri tokoh terdiri dari tokoh 

protagonis (tokoh utama cerita yang pertama-tama menghadapi masalah), 

antagonis (tokoh penentang tokoh protagonis), tritagonis atau tokoh 

pembantu, baik pembantu tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. 

 

Contoh naskah 

Ken Arok 

Suatu jalan ditengah hutan, pada siang hari menjelang sore. Ken Arok 

tidur diatas pohon. 

Perampok 1 : Tita, biasakah dia tidur seperti itu? 

Tita   : (tersenyum) Apa salahnya dia tidur? 

Perampok 1 : Iya, tidak ada salahnya. Tapi, rasanya tidak pantas. Orang 

lain gelisah dan tegang, ia enak-enakan tidur. 

Tita  : Kalau kau takut, kami tidak memaksamu ikut dalam 

pekerjaan ini. 

Rampok 1 : Siapa yang takut? 

Tita  : Barangkali kao, tidak percaya padanya? 

Perampok 1 : Tidak juga. Dia begitu terkenal, masak bertindak 

semberono. 

Tita   : (tersenyum) kau tidak akan memahami. Dia bukan 

manusia. Sekarang, tenanglah,  

Karater  

Ken Arok  : pemalas, tidak tau aturan, mementingkan diri senderi 

(psikologis), tinggi kira-kira 175cm, berkulit hitam, rambut keriting, mata 

yang indah, dan berbadan tegap (pisikologis). 

Perampok 1 : pemberani, perduli, iri hati (psikologis), tinggi kira-kira 

180 cm, berkulit hitam, berbadan tegap, hidung mancung, dan berambut 

lurus (pisikologis) 

Tita   : baik, ramah, murah senyum(psikologis), berkulit putu, 

canti, mata sipit, memiliki rambut keriting, hidung yang mancung, tinggi 

kira-kira 160cm (pisikologis). 

3. Memerankan tokoh masing-masing karakter  

C. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Naskah hasil karya sendiri 

- ceramah 
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- Inquiri 

- pemodelan 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 

 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pementasan drama. 

 Guru menyampaikan cara-cara menulis teks drama. 

 Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4 –5 orang. 

b. Kegiatan Inti 

 Siswa menulis teks drama. 

 Siswa membaca teks drama yang telah ditulis. 

c. Kegiatan Akhir 

 Siswa dan guru melakukan refleksi 

 Siswa mempersiapkan perangkat pendukung tokoh yang akan 

diperankan bersama kelompoknya 

Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Awal 

 Guru mengecek teks drama buatan siswa 

b. Kegiatan Inti 

 Siswa menentukan karakter tokoh. 

 Siswa memilih tokoh yang akan diperankan. 

 Siswa berlatih menghayati karakter tokoh beserta teman sebagai lawan 

main. 

 Siswa berlatih olah vokal. 

c. Kegiatan Akhir 

 Siswa dan guru melakukan refleksi 

 Guru menugasi siswa menonton pementasan drama / sinetron. 

 Guru menugasi siswa mencari perangkat pendukung tokoh yang akan 

dipentaskan ( pementasan ). 

 

Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Awal 

 Guru mengecek kesiapan siswa dalam menyiapkan perangkat 

pendukung tokoh yang akan diperankan. 

 Guru mengecek kesiapan siswa dalam pembagian peran. 

 Guru menyampaikan teknik-teknik bermain peran. 

b. Kegiatan Inti 

 Siswa menyiapkan pentas. 

 Siswa menyiapkan perangkat pendukung tokoh yang akan diperankan. 
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 Siswa memerankan tokoh sesuai dengan karakter yang dituntut dengan 

lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. 

 Siswa lain menilai penampilan peserta yang sedang pentas. 

c. Kegiatan Akhir 

Guru dan siswa merangkum teknik-teknik bermain peran dan cara-cara 

menulis naskah drama.  

E. Sumber Pembelajaran 

- Buku Pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII 

- Teks Drama 

- LKS Bahasa Indonesia kelas VIII 

- Perangkat Pembelajaran Pementasan 

 

F. Penilaian 

NO INDIKATOR 
PENILAIAN 

BENTUK TEKNIK INSTRUMEN 

1 Mampu menentukan 

pokok-pokok cerita 

dalam bermain peran 

 

Tes tulis Unjuk 

kerja 

Tentukanlah pokok-

pokok cerita dalam 

bermain peran! 

 

2 Mampu merangkai 

pokok-pokok cerita 

dalam bermain peran 

menjadi urutan cerita 

yang  baik dan 

menarik 

 

Tes tulis Unjuk 

kerja 

Rangkailah pokok-

pokok cerita dalam 

bermain peran menjadi 

urutan cerita yang  baik 

dan menarik! 

 

3 Mampu bermain peran 

sessuai dengan cerita 

dengan urutan yang 

baik,  suara, lafal, 

intonasi, gestur, dan 

mimik yang tepat  

Simulasi Tes Lisan Perankanlah  cerita 

sesuai  dengan urutan 

yang baik,  suara, lafal, 

intonasi, gestur, dan 

mimik yang tepat ! 

 

 

 

Rubrik Penilaian : 

Tentukanlah pokok-pokok cerita dalam bermain peran! 
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Pedoman Penskoran:  

Kegiatan Skor 

Siswa menuliskan 3 pokok pokok cerita atau lebih 10 

Siswa menuliskan 1-2 pokok cerita 5 

Siswa tidak menuliskan apa-apa 0 

 

Rangkailah pokok-pokok cerita dalam bermain peran menjadi urutan cerita yang  

baik dan menarik! 

    Pedoman Penskoran: 

Kegiatan Skor 

Pola urutan  bermain peran sesuai dengan cerita 

dibuktikan dengan cuplikan isi cerita 

15 

Pola urutan  cerita  tidak sesuai  dengan urutan cuplikan isi 

cerita 

10 

Siswa tidak menentukan pola urutan  cerita 5 

 

 

 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut: 

 

 Perolehan Skor     

Nilai akhir 

= 

------------------------ X Skor Ideal (100) =   .  .  . 

 Skor Maksimum     
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah    : SMPN 1 Lingsar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII (Delapan) /1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : Berbicara 

                                     6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bermain peran 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.1 Bermain 

peran sesuai 

dengan nas-

kah yang di-

tulis siswa 

 

 

 

 

 

Bermain peran  o Siswa menulis 

teks drama. 

o Siswa membaca 

teks drama yang 

telah ditulis. 

o Siswa dan guru 

melakukan 

refleksi 

o Siswa 

mempersiapkan 

perangkat 

pendukung 

1. Kognitif 

a. produk 

o Menjelaskan 

teknik untuk 

melukiskan 

watak tokoh 

o Menjelaskan 

hal-hal yang 

perlu 

diperhatikan 

dalam 

pemeranan 

Tes lisan 

 

 

 

 

Tes 

praktik/kinerj

a 

Daftar 

pertanyaan 

 

 

 

Tes simulasi 

 Tentukanlah 

pokok-pokok 

cerita dalam 

bermain peran! 

 Rangkailah 

pokok-pokok 

cerita dalam 

bermain peran 

menjadi urutan 

cerita yang  baik 

dan menarik! 

 Perankanlah  

6 X 40‘ - Buku Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia kelas 

VIII 

- Teks Drama 

- LKS Bahasa 

Indonesia kelas 

VIII 

- Perangkat 

Pembelajaran 

Pementasan 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

tokoh yang akan 

diperankan 

bersama 

kelompoknya 

o Siswa 

menentukan 

karakter tokoh. 

o Siswa memilih 

tokoh yang akan 

diperankan. 

o Siswa berlatih 

menghayati 

karakter tokoh 

beserta teman 

sebagai lawan 

main. 

o Siswa berlatih 

olah vokal. 

 

drama. 

b. Proses 

Menentukan 

karakter 

tokoh dalam 

naskah yang 

telah ditulis 

siswa 

2. Psikomotor 

Memerankan 

tokoh sesuai 

karakter yang 

dituntut dengan 

lafal yang jelas 

dan intonasi yang 

tepat. 

 

 

cerita sesuai  

dengan urutan 

yang baik,  suara, 

lafal, intonasi, 

gestur, dan mimik 

yang tepat ! 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( 

Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence ) 

     

 



 
 

78 

Mataram,    Desember 2013 

Mengetahui, 

Guru Pamong                 Mahasiswa PPL, 

 

 

 

Drs. I Dewe Made  Karyawan        Surniati 

NIP. 19660313 2007011024        E1C110129 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 1 Lingsar       Dosen Pembimbing, 

 

 

 

H. Sukirnan, S. Pd.         Drs. Mochammad Asyhar, M.Pd. 

NIP: 19621017 198403 1 004         NIP. 196706021997021002  



 
 

79 

 

 

 



 
 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 

 



 
 

82 

 

 

 

 

 


