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ABSTRAK 

Monolog Topeng merupakan hasil karya sastra yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 

budi pekerti. Nilai-nilai tersebut berdasarkan realita kehidupan Rachman Sabur selaku 

penulis. Di dalam Monolog Topeng banyak mengandung nilai-nilai budi pekerti. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan budi pekerti apa sajakah yang 

terkandung di dalam teks naskah monolog karya Rachman Sabur. Tujuan penelitian ini 

untuk  mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang terdapat di dalam teks 

naskah Monolog Topeng karya Rachman Sabur. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

dokumen. Ada pun langkah-langkah dalam mengumpulkan data: 1)membaca teks naskah 

Monolog Topeng  secara cermat dan berulang-ulang; 2)mencatat apa saja data-data yang 

mengandung nilai-nilai budi pekerti yang terdapat dalam teks naskah Monolog Topeng; 

dan 3)memilah-milah data ke dalam unit kecil, agar mudah dianalisis. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis isi. Ada pun langkah-langkah dalam menganalisis data: 

1)mencatat penggalan teks dalam uraian terperinci; 2)melakukan penyederhanaan 

penggalan teks yang akan dianalisis yaitu penggalan teks yang berkaitan dengan nilai-nilai 

budi pekerti; 3)menyajikan dengan menyusun secara teratur dan terperinci agar mudah 

dipahami; 4)menganalisis penggalan teks yang tersaji sehingga memperoleh deskripsi 

tentang nilai-nilai budi pekerti; dan 5)melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budi pekerti yang terdapat dalam teks naskah 

Monolog Topeng meliputi nilai religius yang terdiri dari 8 penggalan teks, nilai jujur yang 

terdiri dari 9 penggalan teks, nilai toleransi yang terdiri dari 5 penggalan teks, nilai disiplin 

yang terdiri dari 1 penggalan teks, nilai kerja keras yang terdiri dari 11 penggalan teks, 

nilai kreatif yang terdiri dari 3 penggalan teks, nilai mandiri yang terdiri dari 7 penggalan 

teks, nilai demokratis terdiri dari 3 penggalan teks, nilai rasa ingin tahu yang terdiri dari 6 

penggalan teks, nilai semangat kebangsaan tidak ada terdapat dalam teks naskah Monolog 

Topeng karya Rachman Sabur, nilai cinta tanah air yang terdiri dari 2 penggalan teks, nilai 

menghargai prestasi yang terdiri dari 5 penggalan teks, nilai bersahabat/ komunikatif yang 

terdiri dari 3 penggalan teks, nilai cinta damai yang terdiri dari 2 penggalan teks, nilai 

gemar membaca tidak ada terdapat dalam teks naskah Monolog Topeng karya Rachman 

Sabur, nilai peduli lingkungan yang terdiri dari 4 penggalan teks, nilai peduli sosial yang 

terdiri dari 5 penggalan teks, dan nilai tanggung jawab yang terdiri dari 3 penggalan teks. 

Jumlah penggalan teks keseluruhan adalah 77 penggalan teks Monolog Topeng karya 

Rachman Sabur. 

Kata Kunci: Monolog Topeng, Nilai-Nilai Budi Pekerti 

 

ABSTRACT 

 

Monologue Mask is the result of literary works that contain moral values. Values are based 

on the reality of life as a writer Rachman Sabur. Values are based on the reality of life as a 

writer Rachman Sabur. In the monologue Mask contains a lot of moral values. Formulation 

of the problem in this study namely educational values What are the character contained in 

the manuscript text Rachman Sabur monologue work. The purpose of this research is to 

describe the values of character education available in the monologue script text mask 

Rachman Sabur work. This study uses descriptive. Data collection techniques using data 
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collection techniques to document. There are also steps in collecting the data: 1) read the 

text carefully mask monologue script and repetitive; 2) any records that contain the data 

values contained in the character monologue script text mask, and 3) sorting through the 

data into smaller units, to be easily analyzed. Analysis using content analysis techniques. 

There are also steps in analyzing the data: 1) recorded bits of text in the detailed 

description, 2) simplify the bits of text that will be analyzed are bits of text that deals with 

moral values; 3) presenting with regular and detailed arrange for easy understood; 4) 

analyze the bits of text that is presented to obtain a description of moral values, and 5) 

drew the conclusion/ verification. The results showed that the moral values contained in 

the manuscript text Monologue mask covering religious value consists of 8 bits of text, 

honest value consisting of 9 bits of text, the value of tolerance which consists of 5 bits of 

text, the value of discipline consisting of 1 snippets of text, the value of hard work 

consisting of 11 bits of text, creative value which consists of 3 bits of text, independent 

value which consists of 7 bits of text, democratic values consists of 3 bits of text, curiosity 

value that consists of 6 bits of text, value of the national spirit not found in the manuscript 

text Monologue Rachman Sabur mask work, the value of patriotism which consists of 2 

bits of text, the value of the achievements which consists of 5 bits of text, the value of 

friendship / communicative consists of 3 bits of text, the value of peace consisting of 2 bits 

of text, like reading no value contained in the manuscript text Monologue Mask works 

Rachman Sabur, value caring environment that consists of 4 bits of text, the value of social 

care which consists of 5 bits of text, and the value of responsibility consists of 3 snippets of 

text. The overall number of bits of text are 77 bits of text Monologue Mask works 

Rachman Sabur. 

Key word: Mask monologue, Ethic Kindness points  

1. Pendahuluan 

Peneliti memilih Analisis Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Teks Naskah Monolog 

Karya Rachman Sabur: 1)Anak bangsa pada saat ini kurangnya nilai-nilai budi pekerti 

terhadap orang yang lebih tua; 2)Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara; 3)Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai karakter bangsa; 

4)Mampukah Pendidikan mengwujudkan nilai-nilai budi pekerti yang terpuruk pada saat 

ini?; 5)Adakah nilai-nilai pendidikan budi pekerti dalam sastra khususnya teks naskah 

monolog?; 6)Nilai-nilai pendidikan budi pekerti apa sajakah yang terkandung di dalam 

teks naskah monolog topeng karya Rachman Sabur.  

Masalah sosial anak-anak dan remaja, atau lebih cendrung prilaku yang menyimpang 

dari sebagaian kecil remaja dapat berupa, kebiasaan merokok, mabuk-mabukan, 

menggunakan narkotika atau zat aditif lainnya, melakukan sex bebas, dan melakukan 

tindak kekerasan. 

Media pembelajaran lebih cendrung lagi prilaku yang menyimpang dari sebagaian 

kecil remaja dapat berupa, menggunakan komputer membuka situs yang dilarang dan 

penipuan menggunakan Handpone yang maraknya pada saat ini. Sastra mampu 

mengekspresikan, melalui karya sastra terdapat unsur ekstrinsik yang mengandung nilai-

nilai ekonomi, sosial budaya, agama, dan nilai pendidikan. 

Dari segi pendidikan guru mampu melayani pendidikan dalam mendidik secara 

keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembang kan keteladanan 

kepada siswa untuk maju. Dapat juga dalam pendidikan merencanakan untuk mengujudkan 

nilai-nilai budi pekerti dalam proses belajar mengajar. 



Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah  nilai-nilai pendidikan budi 

pekerti apa sajakah yang terkandung di dalam teks naskah monolog karya Rachman Sabur?  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji teks naskah monolog, sedangkan 

secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan budi 

pekerti yang terdapat di dalam teks naskah monolog karya Rachman Sabur. 

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Phibi Kristina Augustin 

tahun 2012 yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Gurindam Dua Belas 

Karya Raja Ali Haji. Dalam penelitian tersebut ditemukan nilai-nilai budi pekerti dalam 

setiap bait dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji. Penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam menganalisis nilai-nilai budi pekerti, namun objek penelitiannya berbeda 

pada penelitian yang dilakukan Phibi Kristina Augustin objek penelitiannya adalah 

Gurundiam Dua Belas Karya Raja Ali Haji, sedangkan objek penelitian dalam penelitian 

ini ialah Teks Naskah Monolog Karya Rachman Sabur.  

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Serat Wedhatama oleh Muchson AR (2010), 

UNY Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam Serat Wedtahama yang berbasis moral yang diklasifikasikan sebagai etika pribadi, 

etika sosial, dan etika terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Persamaannya adalah sama-

sama menganalisis tentang nilai pendidikan karakter. Perbedaannya, penelitian Muchson 

menggunakan Serat Wedtahama sebagai objek kajiannya, sedangkan objek penelitian 

dalam penelitian ini ialah Teks Naskah Monolog Karya Rachman Sabur. 

2. Metode Penelitian 

Objek penelitian adalah teks naskah monolog karya Rachman Sabur. Penelitian ini 

dilakukan di Tanjungpinang. penelitian ini bersifat  penelitian ini bersifat tinjauan Pustaka 

dengan  membaca, mendekripsi, mengamati, dan menganalisis data. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013. Penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa teknis 

analisis. Perolehan data ini dilakukan teknik dokumentasi nilai-nilai budi pekerti yang 

terkandung dalam teks naskah monolog.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Nilai religius terdiri dari 8 penggalan teks, nilai jujur terdiri dari 9 penggalan teks, 

nilai toleransi terdiri dari 5 penggalan teks, nilai disiplin terdiri dari 1 penggalan teks, nilai 

kerja keras terdiri dari 11 penggalan teks, nilai kreatif  terdiri dari 3 penggalan teks, nilai 

mandiri terdiri dari 7 penggalan teks, nilai demokratis terdiri dari 3 penggalan teks, nilai 

rasa ingin tahu terdiri dari 6 penggalan teks, nilai semangat kebangsaan tidak ada nilai budi 

budi pekerti dalam teks Monolog Topeng, nilai cinta tanah air terdiri dari 2 penggalan teks, 

nilai menghargai prestasi terdiri dari 5 penggalan teks, nilai bersahabat terdiri dari 3 

penggalan teks, nilai cinta damai terdiri dari 2 penggalan teks, nilai gemar membaca tidak 

ada nilai budi budi pekerti dalam teks Monolog Topeng, nilai peduli lingkungan terdiri dari 

4 penggalan teks, nilai peduli sosial terdiri dari 5 penggalan teks, dan nilai tanggung jawab 

terdiri dari 3 penggalan teks. Jumlah keseluruhan 77 penggalan teks. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

Teks naskah  Monolog Topeng karya Rachman Sabur merupakan karya yang di dalamnya 



banyak mengandung nilai-nilai budi pekerti. nilai-nilai  budi pekerti yang terdapat dalam 

Monolog Topeng terdiri dari 16 nilai yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta damai, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab. 
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