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ABSTRAK 

Tokoh dan watak tokoh merupakan bagian dalam unsur intrinsik naskah 
drama. Dalam hal ini siswa sulit menentukan unsur-unsur intrinsik, diantaranya 
tokoh dan watak tokoh. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kemampuan siswa 
menentukan tokoh pada naskah drama “Matinya Seorang Pahlawan” Karya 
Usman Awang dan mendeskripsikan watak tokoh pada naskah drama “Matinya 
Seorang Pahlawan” Karya Usman Awang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
yang menggunakan populasi dan sampel diambil secara acak porposional pada 6 
kelas yang berjumlah 251 siswa, diambil 20 % pada masing-masing kelas menjadi 
48 siswa. Untuk mendapatkan data pada skripsi, peneliti menggunakan tes tertulis. 

Hasil penelitian berdasarkan aspek penilaian menentukan tokoh dibuktikan 
terdapat 39 siswa yang memperoleh nilai mampu dengan presentase 81,25%, 7 
siswa memperoleh nilai cukup mampu dengan presentase 14,58%, dan 1 siswa  
memperoleh nilai kurang mampu dengan presentase 2.08%. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh kategori mampu, Jadi, hipotesis penelitian diterima. Aspek 
penilaian menentukan watak tokoh dibuktikan terdapat 22 siswa yang 
memperoleh nilai mampu dengan presentase 37,5%, 8 siswa yang memperoleh 
nilai kurang mampu dengan presestase 16,66%. Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh berkategori mampu. Jadi, hipotesis penelitian diterima. 

Kata kunci : tokoh , watak, naskah drama 

 

ABSTRACK 

Character and figure is part of the intrinsic elements of the drama script. In 
this case the student is difficult to determine the intrinsic elements, including 
character and character figures. The purpose of this study describes the ability of 
students to determine who figure in the drama script "Matinya Seorang Pahlawan” 
Usman Awang work and describe the nature of characters in the drama script 
"Matinya Seorang Pahlawan" Work Usman Awang. 
 

The method used in this research is descriptive quantitative use of 
population and samples were taken at random porposional in 6 classes totaling 
251 students, 20% were taken in each class to 48 students. To obtain data on the 
thesis, the researcher used the written test. 



The results based on determining the aspects of the assessment figures 
proved there were 39 students who are able to obtain a percentage value of 
81.25%, 7 students get quite capable with a percentage of 14.58%, and 1 student 
scored less well with the percentage of 2,08%. Based on the results obtained 
capable of categories, So, the research hypothesis is accepted. Aspects of 
assessment determines the character figures proved there are 22 students who are 
able to obtain a percentage value of 37.5%, 8 students whose grades are less able 
to presestase 16.66%. Based on the results obtained categorized capable. So, the 
research hypothesis is accepted. 
 

Keyword : figure, character, drama script 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Pendahuluan 

Tujuan pendidikan nasional yang berasal dari berbagai budaya bangsa 
Indonesia terdapat dalam Undang-undang  Sistem Pendidikan, yaitu Undang-
undang  No 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 tersebut, 
dikatakan “Pendidikan nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab” (Komarudin, 2009:14).  

Pengajaran sastra mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan 
pengajaran. Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu dan memahami satra 
sepenuhnya. Pengajaran sastra di tingkat SMP bertujuan agar lulusan memiliki 
pengetahuan tentang sastra dan dapat mengembangkan pengetahuannya. Salah 
satu Standar Kompetensi tersebut adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 
teks drama. Oleh karena tujuan Standar Kompetensi ini siswa diharapkan mampu 
menentukan unsur-unsur intrinsik teks drama tersebut. 

Menurut Endraswara (Suwardi, 2011:38) dalam bukunya mengatakan 
bahwa Naskah drama merupakan kesatuan teks yang membuat kisah. Naskah 
drama dapat dikategorikan karya sastra dan merupakan karya individual seorang 
penulis. Menurut Sudjiman (Siswanto, 2008:163) menyatakan bahwa drama 
adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan 
mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog. Ada yang memasukan 
drama sebagai teks karya sastra, yaitu teks drama. Ada juga dimasukkan dalam 
seni teater, yaitu pertujukan drama. 

Setiap karya sastra dengan bentuk penyajian apapun pasti memiliki unsur 
yang membangun didalamnya. Sebuah karya satra dibangun atas dua unsur, yaitu 
unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Secara garis besar, unsur ekstrinsik 
merupakan unsur dari luar karya sastra, sedangkan unsur instrinsik merupakan 
unsur dari dalam karya sastra itu sendiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran unsur intrinsik naskah drama, siswa tidak 
hanya diarahkan untuk memahami teori seperti pengertian naskah drama dan ciri-
ciri naskah drama yang baik tersebut, tetapi pembelajaran sastra ini mengarahkan 
kepada peserta didik untuk dapat memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat 
dalam Naskah drama. Unsur-unsur Intrinsik dalam naskah drama meliputi tema, 
penokohan, tokoh, alur, latar, dan amanat. Dengan demikian, tujuan pembelajaran 
sastra adalah agar siswa memiliki pengetahuan tentang sastra dan bersikap positif 
terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. 

 

 

 



 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini populasi yang peneliti ambil adalah siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang, siswa kelas VIII SMP Negeri 6  
Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 berjumlah 251 orang, tang terdiri dari 6 
kelas, yaitu kelas VIII.A berjumlah 42 orang: VIII.B berjumlah 42 orang: VIII.C 
berjumlah 42 orang: VIII.D berjumlah 41 orang: VIII.E berjumlah 42 orang: 
VIII.F Negeri 6 Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim. 
Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2014. 

 
Metode ini menggunakan metode deskriptif dan teknik yang lakukan 

peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tes adalah prosedur sistematis 
yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarlisasikan dan diberikan 
kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab dan direspon, baik 
dalam bentuk tertulis, lisan, maupun perbuatan (Nasehudin,dkk, 2012:120). Untuk 
pengukuran pengumpulan data, peneliti memberikan bacaan berupa naskah drama 
kepada siswa. Satu per satu siswa ditugaskan untuk membaca naskah yang telah 
disiapkan kemudian menentukan  tokoh dan watak tokoh . 

 
Peneliti menganalisis data dari tes yang telah dilakukan dengan cara, 

memberikan lima pertanyaan kepada siswa, dan setiap pertanyaan diberi skor 
untuk mengukur tes kemampuan siswa yang memahami tokoh dan  watak pada 
naskah drama. Jika jawabannya benar peneliti memberi skor 1dan jika salah skor 
akan diberikan adalah 0. Jika jawaban benar ada tiga skor dibagi dengan dengan 
jumlah skor total dikali dengan 100. Jika jawaban benar ada dua skor dibagi 
dengan jumlah skor total dikali 100. 
 
 Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, peneliti menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
 Nilai  = Jumlah skor Benar  x 100 
              Jumlah skor total 
 (Muslich, 2012:54)  

 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kemampuan menentukan tokoh naskah drama “Matinya Seorang 
Pahlawan” karya Usman Awang siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 6 Tanjungpinang berkategori mampu. Dibuktikan dengan terdapat 39 
siswa yang memperoleh nilai mampu dengan presentase 81,25%, 7 siswa 
memperoleh cukup mampu14,58%, dan 1 orang yang memperoleh kurang mampu 
presentase 2,08%.  



Dari hasil penelitian juga dapat diketahui kemampuan menentukan watak tokoh 
pada naskah drama “Matinya Seorang Pahlawan” karya Usman Awang siswa 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang berkategori 
Mampu. Dibuktikan bahwa terdapat 22 siswa yang memperoleh nilai mampu 
dengan presentase 45,83%, 18 siswa yang memperoleh nilai cukup mampu dengan 
presentase 37,5%, 8 siswa yang memperoleh nilai kurang mampu dengan 
presentase 16,66%. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab V dapat disimpulkan Kemampuan 
menentukan tokoh naskah drama “Matinya Seorang Pahlawan” karya Usman 
Awang siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang 
berkategori mampu. Dibuktikan bahwa terdapat 39 siswa yang memperoleh nilai 
mampu dengan presentase 81,25%, 7 siswa memperoleh 14,58%, dan 1 orang 
yang memperoleh presentase 2,08%. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
berkategori mampu.  

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui kemampuan menentukan watak 
tokoh  pada naskah drama “Matinya Seorang Pahlawan” karya Usman Awang 
siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang berkategori 
Mampu. Dibuktikan bahwa terdapat 22 siswa yang memperoleh nilai mampu 
dengan presentase 45,83%, 18 siswa yang memperoleh nilai cukup mampu 
dengan presentase 37,5%, 8 siswa yang memperoleh nilai kurang mampu dengan 
presentase16,66%. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berkategori 
mampu. 

Berdasarkan hipotesis penelitian ini adalah kemampuan menentukan tokoh 
dan watak tokoh tergolong mampu. Jadi, hipotesis tersebut dapat diterima. 
Rekomendasi yang peneliti berikan kepada siswa berkaitan dengan penelitian ini 
adalah peran guru sangat penting dalam menentukan unsur intrinsik pada naskah 
drama. Hasilnya sudah maksimal pada dua aspek yaitu tokoh dan watak. Oleh 
karena itu, siswa perlu meningkatkan lagi unsur-unsur intrinsik yang lain untuk 
dapat meningkatkan pembelajaran sastra dan Bahasa Indonesia agar lebih baik 
lagi dan siswa lebih teliti membaca naskah drama, berkali-kali mengulang agar 
dapat memahami isi cerita tersebut. Siswa harus lebih kreafif bertanya kepada 
guru dan memperhatikan penjelasan dari guru agar dapat mengerti dengan 
pelajaran yang telah disampaikan. Setiap guru diharapkan dapat memberikan 
media pembelajaran yang menarik agar dapat mereaksikan minat belajar dan 
siswa mudah memahami tentang pembelajaran yang disampaikan khususnya 
pelajaran Bahasa Indonesia. 
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