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ABSTRAK 

ASPEK SOSIAL DALAM NASKAH DRAMA “NYAI ONTOSOROH” 
KARYA FAIZA MARDZOEKI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Galuh Tria Handayani, Nim A 310 100 198, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 134 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh”, (2) mendeskripsikan aspek-
aspek sosial yang terkandung dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya 
Faiza Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra, (3) mendeskripsikan 
implementasi pengajaran sastra dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya 
Faiza Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra. Metode penelitian ini adalah 
deskriptif kualitif. Objek penelitian ini adalah aspek sosial dalam naskah drama 
“Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki. Data dalam penelitian ini adalah 
kata, kalimat, dan paragraf yang berhubungan dengan objek penelitian yang ada 
dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki. Sumber data 
primer dalam penelitian ini adalah naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza 
Mardzoeki, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel 
di internet yang berhubungan dengan biografi Faiza Mardzoeki dan skripsi yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan 
aspek sosial dan sosiologi sastra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan simak serta teknik catat. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teoretis. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dialektika. Hasil analisis 
struktural naskah drama “Nyai Ontosoroh” diperoleh tema perlawanan seorang 
perempuan yang dirampas kedaulatannya oleh ayah kandungnya dan dihinakan 
oleh masyarakat. Alur yang digunakan dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” 
adalah alur maju. Tokoh utama dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” adalah 
Nyai Ontosoroh (Sanikem), dan tokoh tambahan terdiri dari 8 orang. Latar waktu 
yang digunakan pada tahun 1898, saat Nyai Ontosoroh berusia 14 tahun sampai 
berusia sekitar 35 tahun dan menggunakan latar tempat di Surabaya. 
Berdasarkan tinjauan sosiologi sastra, aspek sosial yang diperoleh adalah 
budaya, kemiskinan, produksi, dan ketidakadilan hukum. Naskah drama “Nyai 
Ontosoroh” dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra untuk mengkaji 
unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra. 
 

Kata kunci: struktural, aspek sosial, sosiologi sastra, implementasi sebagai bahan 
ajar sastra di SMA. 

 

 



A. PENDAHULUAN 
 

Karya sastra merupakan hasil karya cipta manusia yang mengandung 

daya imajinasi dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Menurut 

Wellek dan Warren (1993:14) bahasa adalah bahan baku kesusastraan, seperti 

batu dan tembaga untuk seni patung, cat lukisan, dan  bunyi untuk seni musik 

sehingga diperlukan bahasa sebagai media penyampaiannya. 

Dari pengertian karya sastra di atas dapat disimpulkan bahwa naskah 

drama merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya memuat 

nilai-nilai estetika dan nilai-nilai pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan. Dan 

naskah drama mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 

Mahayana (2007: 226) mengatakan bahwa pengarang lewat karyanya 

mencoba mengungkapkan fenomena kehidupan manusia, yakni berbagai 

peristiwa dalam kehidupan ini. 

Penelitian ini akan menelaah salah satu naskah drama karya Faiza 

Mardzoeki yang berjudul “Nyai Ontosoroh”. Naskah drama “Nyai 

Ontosoroh” menceritakan kehidupan sosial yang sering terjadi di masyarakat, 

yaitu kekuasaan pemerintah Belanda terhadap orang pribumi, yang tokoh 

utama (Sanikem atau Nyai Ontosoroh), seorang perempuan Jawa, biasa 

dikorbankan ayahnya sendiri demi mendapatkan jabatan tertinggi di desanya. 

Isi drama ini benar-benar menggambarkan perjuangan seorang 

perempuan Jawa yang hidup di lingkungan kolonial Belanda. Tokoh utama 

dalam cerita ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang tegar, kukuh, 

penuh harga diri, pandai, menawan dan sensual. Perjuangan dan ketegaran 

tokoh utama dalam drama ini digambarkan begitu jelas. 

Naskah drama “Nyai Ontosoroh”menggambarkan secara gamblang 

atau secara jelas dan mudah dimengerti warna-warni kehidupan masyarakat 

pada zaman kolonial Belanda dan benih permasalahan ini terkait kekuasaan 

pemerintah Belanda yang terkesan semaunya sendiri terhadap orang pribumi 

Jawa. Drama ini menarik dianalisis karena di dalam drama terdapat nilai-nilai 



sosial pada masa kolonial Belanda dan drama  ini mudah dipahami baik 

bahasanya maupun jalan ceritanya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan 

dalampenelitian ini dirumuskan mencakup struktur yang membangun dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh”, aspek-aspek sosial yang terkandung dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki dengan tinjauan 

sosiologi sastra, dan implementasi pengajaran sastra dalam naskah drama 

“Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra. 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian harus jelas mengingat 

penelitian harus mempunyai arah sasaran yang tepat berdasarkan masalah. 

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah mendeskripsikan struktur yang 

membangun dalam naskah drama Nyai Ontosoroh, mendeskripsikan aspek-

aspek sosial yang terkandung dalam naskah drama Nyai Ontosoroh karya 

Faiza Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra, dan mendeskripsikan 

implementasi pengajaran sastra dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya 

Faiza Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra.Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik bersifat teoritis 

maupun bersifat praktis.Manfaat teoritis penelitian ini, di antaranya 

memberikan kontribusi kepada pembaca dalam memahami karya sastra 

khususnya novel, dan sebagai bahan pembanding peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian terhadap suatu karya sastra, memberikan alternatif 

dalam mengapresiasikan karya sastra sekaligus sebagai salah satu bahan ajar 

sastra di sekolah-sekolah, sedangkan manfaat praktis, di antaranya menambah 

khasanah penelitian kepada pembaca tentang pengetahuan kesusastraan dalam 

memahami struktur-struktur naskah drama Nyai Ontosoroh karya Faiza 

Mardzoeki, mengambil nilai positif atau hikmah dari naskah drama Nyai 

Ontosoroh karya Faiza Mardzoeki, dan memberi dorongan atau motivasi bagi 

peneliti selanjutnya dalam bidang sosiologi sastra pada karya sastra. 

Harymawan (dalam Dewojati, 2012: 7) menyatakan bahwa sebagai 

sebuah genre, drama memiliki asal usul dan dan perkembangannya 

sendiri.Hingga kini, telah banyak pendapat para ahli mengemukakan tentang 



definisi drama yang dapat memperkaya referensi. Secara etimologis, kata 

drama berasal dari kata Yunani draomai yang berarti ‘berbuat’, ‘berlaku’, 

‘bertindak’. ‘beraksi’, dan sebagainya .Drama atau teater dideskripsikan 

sebagai suatu kisah hidup dan kehidupan yang dihadirkan di atas pentas atau 

panggung oleh manusia untuk dipertunjukkan kepada manusia. Oleh karena 

itu, drama atau teater dianggap sebagai laboratorium manusia. 

Soelaeman (2009: 173) membagi aspek sosial berdasarkan bidang 

sosialnya, sebagai berikut budaya yaitu kepercayaan, seni, nilai, simbol, 

norma, polotik, dan pandangan hidup umumnya dimiliki bersama oleh 

anggota suatu masyarakat, lingkungan sosial yaitu suatu persekutuan hidup 

permanen pada suatu tempat sifat yang khas seperti hubungan sosial, kelas 

sosial, profesi, kependudukan, kriminalitas, pelacuran, dan sebagainya, dan 

ekonomi, meliputi produksi, distribusi, konsumsi, pendapatan, kemiskinan, 

gaya hidup, dan lain-lain. 

Pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, yaitu 

pendekatan dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatiannya pada 

otonomi sastra sebagai karya fiksi.Artinya, menyerahkan pemberian makna 

karya sastra tersebut terhadap eksistensi karya sastra itu sendiri tanpa 

mengaitkan unsur yang ada di luar unsur signifikansinya (Jabrohim, 2001: 

62). 

Menurut Damono (1987a: 1), sosiologi sastra adalah ilmu yang 

membahas hubungan antara pengarang, masyarakat dan karya sastra. 

Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan analisis 

teks untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan memahami 

lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra (Damono dalam Rahmiyati, 

2010). Sosiologi adalah telaah tentang lembaga dan proses sosial manusia 

yang objektif dan ilmiah dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu 

bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan 

bagaimana ia tetap ada. 

 



B. METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah metode yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data yang 

hubungannya dengan konteks keberadaannya (Ratna, 2003: 47).Menurut 

Sutopo (2006: 35) pengakajian deskriptif menyaran pada pengkajian yang 

dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta atau fenomena secara 

empiris hidup pada penuturnya. Artinya, yang dicatat dan dianalisis adalah 

unsur-unsur karya sastra seperti apa adanya. Penelitian kualitatif melibatkan 

ontologis. Data yang dikumpulkan berupa kosa kata, kalimat, dan gambar 

yang mempunyai arti. 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra (Sangidu, 2004: 

64).Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek sosial dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki.Data dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif.Data kualitatif adalah data yang berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2006: 11).Data dalam 

penelitian ini adalah kata, kalimat, dan frasa serta peristiwa yang ada dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki. 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer yaitu sumber data 

utama penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat 

perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah drama 

“Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki, dan sumber data sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi 

masih berdasarkan pada kategori konsep. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah artikel di internet dan skripsi yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka dan simak serta teknik catat.Validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi, yaitu teknik yang didasari pola piker 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif (berbagai pandangan). Jenis 



trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teoretis, 

yaitu peneliti menggunakan lebih dari satu teori untuk mengkaji 

permasalahan yang sudah ditentukan.Teori yang digunakan adalah teori 

struktural, teori aspek sosial, dan teori sosiologi sastra. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data secara dialektika yang dilakukan dengan menghubungkan 

unsur-unsur yang ada dalam naskah drama dengan fakta-fakta kemanusiaan 

yang diintegrasikan ke dalam satu satuan makna. Penggunaan teknik ini 

dengan menganalisis data yang tertulis kemudian dihubungkan dengan fakta 

sosial di luar sastra. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Sosial Pengarang 

Siti Faiza Hidayati lahir di Purwokerto pada tanggal 7 Februari 

1972. Pendidikan formalnya ia tempuh di Purwokerto, sampai dengan 

lulus SMU (1990), kemudian melanjutkan di West Coast Collage , Perth, 

Australia (2003) dan diploma TAFE-Sydney Institute belajar Academic 

English (2005). Ia juga belajar non gelar 1 tahun mata kuliah Sastra 

Inggris di University of Sydney-Continuing Education Centre (2006). Ciri 

khas kesastraan Faiza Mardzoeki adalah (a) semua karya Faiza Mardzoeki 

bersifat feminism, (b)menceritakan perjuangan perempuan, (c) 

menyuarakan persamaan gender antara perempuan dan laki-laki, dan (d) 

menyuarakan persoalan-persoalan perempuan. 

2. Analisis Struktural dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” 

Pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, yaitu 

pendekatan dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatiannya pada 

otonomi sastra sebagai karya fiksi. Artinya, menyerahkan pemberian 

makna karya sastra tersebut terhadap eksistensi karya sastra itu sendiri 

tanpa mengaitkan unsur yang ada di luar unsur signifikansinya (Jabrohim, 

2001: 62).Analisis struktural difokuskan pada tema, alur/plot, penokohan 

dan latar.Tema dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” adalah perlawanan 



seorang perempuan yang dirampas kedaulatannya oleh ayah kandungnya 

dan dihinakan oleh masyarakat.Alur/plot yang digunakan pengarang 

dalam naskah ini adalah alur maju.Peristiwa dalam naskah drama bersifat 

kronologis yang menggambarkan peristiwa pertama kemudian diikuti oleh 

peristiwa-peristiwa berikutnya. Tokoh utama dalam naskah drama “Nyai 

Ontosoroh” adalah Nyai Ontosoroh (Sanikem) dan tokoh tambahan terdiri 

dari 8 orang.Naskah drama “Nyai Ontosoroh” terdiri dari latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat yang digunakan pengarang 

adalah Surabaya, latar waktu terjadi pada tahun 1898, dari Nyai 

Ontosoroh berumur 14 tahun sampai berumur 35 tahun, dan latar 

sosialnya adalah faktor perekonomian yang mengakibatkan terjualnya 

seorang gadis pribumi oleh ayah kandungnya sendiri kepada orang Eropa. 

3. Aspek Sosial dalam Naskah Drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza 

Mardzoeki 

Soelaeman (2009: 173) membagi aspek sosial berdasarkan bidang 

sosialnya, sebagai berikut: (a) budaya yaitu kepercayaan, seni, nilai, 

simbol, norma, polotik, dan pandangan hidup umumnya dimiliki bersama 

oleh anggota suatu masyarakat, (b) lingkungan sosial yaitu suatu 

persekutuan hidup permanen pada suatu tempat sifat yang khas seperti 

hubungan sosial, kelas sosial, profesi, kependudukan, kriminalitas, 

pelacuran, dan sebagainya, dan (c) ekonomi, meliputi produksi, distribusi, 

konsumsi, pendapatan, kemiskinan, gaya hidup, dan lain-lain.Dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh”, aspek sosial terfokus pada permasalahan 

yang berkaitan dengan faktor ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan 

dan faktorlingkungan sosial yang meliputi kelas sosial yang 

mengakibatkan ketidakadilan. Faktor ekonomi yang mengakibatkan 

kemiskinan dikisahkan ketika Sanikem (Nyai Ontosoroh) dijual oleh 

ayahnya sendiri kepada seorang Belanda (Tuan Mellema) demi 

memperoleh uang 20 gulden dan jabatan yang lebih tinggi. Faktor 

lingkungan sosial yang meliputi kelas sosial yang mengakibatkan 

ketidakadilan, di antaranya terjadi ketika Nyai Ontosoroh meminta Tuan 



Mellema untuk mendaftarkan anak-anaknya ke pengadilan, tetapi anak-

anak mereka tetap dianggap tidak sah karena Nyai Ontosoroh pribumi dan 

Tuan Mellema seorang Eropa totok. Contoh ketidakadilan lainnya adalah 

ketika hukum Nederland memutuskan  bahwa Nyai Ontosoroh harus 

kehilangan kedua anaknya dan semua perusahaan yang telah ia kelola, 

karena Nyai Ontosoroh hanya seorang pribumi. 

4. Implementasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Hasil penelitian naskah “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar di SMA karena hasil 

penelitian mencakup unsur intrinsik (struktur naskah, yang mencakup 

tema, alur/plot, penokohan, dan latar) dan ekstrinsik (aspek sosial) yang 

meliputi masalah kemiskinan dan ketidakadilan dalam hukum.Melalui 

aspek sosial naskah drama “Nyai Ontosoroh” siswa dapat mencontoh 

sikap Nyai Ontosoroh, yaitu kukuh, penuh harga diri, pandai dan tegas 

dalam menyikapi berbagai masalah. 

 

D. SIMPULAN 
Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa naskah 

drama “Nyai Ontosoroh” dapat diteliti dengan tiga aspek, yaitu analisis 

struktural, analisis aspek sosial, dan implementasi pembelajaran sastra di 

SMA.Hasil analisis struktural diperoleh tema, plot/alur, penokohan, dan 

latar.Tema dari naskah drama “Nyai Ontosoroh” adalah adalah 

perlawanan seorang perempuan yang dirampas kedaulatannya oleh ayah 

kandungnya dan dihinakan oleh masyarakat.Penokohan yang dianalisis 

dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” yaitu Nyai Ontosoroh, Sanikem, 

Tuan Mellema, Sastrotomo, istri Sastrotomo, Minke, Robert Mellema, 

Annelies, Ir. Mauritz Mellema, dan Darsam.Alur (plot) yang digunakan 

dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” adalah alur maju.Latar dalam 

naskah drama “Nyai Ontosoroh” dikaji melalui tiga aspek, yaitu latar 

tempat, latar waktu, dan latar sosial. 



Hasil analisis aspek sosial diperoleh masalah kemiskinan dan 

ketidakadilan hukum Eropa kepada orang pribumi.Masalah kemiskinan 

yang dialami oleh orang-orang pribumi sehingga mereka harus menjadi 

budak para orang Eropa. Kemiskinan tersebut juga mengakibatkan 

terjualnya seorang gadis 14tahun, Sanikem oleh ayah kandungnya sendiri, 

Sastrotomo.Masalah ketidakadilan hukum Eropa kepada orang pribumi 

yang dialami oleh Nyai Ontosoroh, Minke, serta Annelies. Hukum Eropa 

membuat Nyai Ontosoroh kehilangan kedua anaknya juga semua 

kekayaan yang telah dikelolanya. Ketidakadilan tersebut juga dialami oleh 

Minke yang merupakan suami Annelies. Minke arus kehilangan Annelies 

karena Annelies dibawa orang–orang kulit putih ke Nederland, ke negeri 

neneknya. 

Implementasi hasil penelitian dalam naskah drama “Nyai 

Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki sebagai bahan ajar Bahasa dan Sastra 

Indonesia kelas XI semester 2 yakni terdapat pada standar kompetensi 7. 

memahami berbagai hikayat novel Indonesia/terjemahan, dan indikator 

pada bagian 7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. 
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