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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur pembangun 

Naskah drama Penjual Bendera karya Hermana, (2) aspek nasionalisme pada naskah 

drama Penjual Bendera, (3) implementasi aspek nasionalisme sebagai bahan ajar 

sastra. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari 

naskah drama. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak dan 

catat. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data 

menggunakan metode dialektik. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) struktur 

pembangun naskah drama Penjual Bendera terdiri atas tema cerita yakni realita 

kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai bendera. Fakta cerita: alur dalam 

cerita ini menggunakan alur maju. Tokoh yakni Gareng, Sompeng, Jondul, dan 

Barcep. Latar tempat  pada naskah drama tersebut yakni diruang tengah sebuah 

rumah. Latar waktu malam hari. Aspek suasana sedih (2) aspek nasionalisme pada 

naskah dramaPenjual Bendera terdiri atas: aspek politik, aspek sosial ekonomi dan 

aspek budaya (3) aspek nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. Hasil yang 

dijadikan bahan ajar berupa handout. 

Kata Kunci: aspek nasionalisme, sosiologi sastra, naskah drama Penjual Bendera, 

implementasi hasil penelitian dalam pembelajaran sastra. 

Abstracts 

The purpose of this study was to (1) describe the structure of drama Script 

builder penjual bendera by Hermana, (2) the aspect of nationalism  drama Penjual 

Bendera, (3) the implementation of aspects of literary nationalism as teaching 

materials. This study used a qualitative descriptive approach. The data source of the 

drama. Data collection techniques using literature techniques, see and record. 

Mechanical authenticity of the data using triangulation theory. Data were analyzed 

using the dialectical method. The analysis showed that: (1) the structure of the 

drama builders Penjual Bendera made up the story themes of  the reality of social 

life that upholds the value of the flag. Facts story: groove in this story using the 

progressive groove. Figures that Gareng, Sompeng, Jondul, and Barcep. 

Background spot in the plays that the room center of a house. Background of the 

night. Aspects of the sad mood (2) aspects of nationalism drama Penjual Bendera 

consists of: the political, social and economic aspects and the cultural aspects (3) 

aspects of nationalism in the drama Penjual Bendera by Hermana can be used as 

teaching materials Indonesian literature in high school. The results are used as 

teaching materials in the form of handouts. 

Keywords: aspect of nationalism, sociology of literature, drama penjual bendera, 

implementation of research results in teaching literature. 
 



 

 

2 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sastra adalah bentuk seni yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan 

manusia dengan keindahan bahasa, keaslian gagasan, dan kedalaman pesan (Najid, 

2003:7).Hal ini sejalan dengan pemikiran Pradopo (2002:59) yang mengemukakan 

bahwa karya sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh 

pengalaman lingkungan pengarang.Oleh karena itu, bagi Wellek dan Warren 

(1993:14) karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang 

fungsi estetiknya dominan.Bahasa sastra sangat konotatif, mengandung banyak arti 

tambahan sehingga tidak hanya bersifat referensial. Drama adalah „tikaian‟ atau 

„konflik‟ karena sastra (baca: seni sastra termasuk cabang kesenian, maka drama 

(baca: seni drama) merupakan bentuk kesenian juga (Satoto, 2012:5). Sosiologi 

adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan masyarakat 

(Saraswati, 2003:2). 

Salah satu karya sastra yang mengandung banyak aspek nasionalisme adalah 

Naskah drama Penjual Bendera Karya Hermana. Peneliti memilih naskah drama 

ini karena isi dari naskah drama tersebut sangat menarik untuk dikaji aspek 

nasionalismenya. Naskah drama ini menceritakan tentang kehidupan keluarga 

yang menjunjung tinggi nilai bendera merah putih. Berdasarkan latar belakang 

tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan kajian guna mengungkap aspek 

nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera Karya Hermana: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai Pembelajaran Sastra Indonesia di 

SMA N 1 Andong. 

Tujuan penelitian sebagai berikut: a) mendeskripsikan struktur pembangun 

dalam naskah drama Penjual Bendera karya Hermana. b) mendeskripsikanaspek 

nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera karya Hermana, c) 

mendeskripsikan implementasi aspek nasionalisme dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana sebagai bahan ajar sastra indonesia di SMA N 1 Andong. 

Landasan teori dalam penelitian ini membahas mengenai 1) struktur pembangun 

naskah drama, 2) aspek nasionalisme, 3) pendekatan sosiologi sastra, 4) 

Implementasi sebagai bahan ajar sastra Indonesia. Naskah drama merupakan hasil 

karya manusia yang tertuang dalam tulisan mengenai masalah dan pemikiran 

pengarang. Naskah drama merupakan suatu tulisan yang bercerita tentang berbagai 
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kondisi dan situasi serta masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan 

sesamanya. 

Satoto (2012:39) menyatakan bahwa unsur-unsur penting yang membangun 

struktur sebuah drama yaitu tema, amanat, penokohan, alur, setting, aspek ruang, 

aspek waktu, tikaian dan cakapan. Nasionalisme dalam karya sastra dikaitkan 

dengan dunia pendidikan, dapat menambah wawasan atau masukan yang berharga 

bagi pecinta karya sastra dan memberikan sumbangan yang besar dalam 

pengajaran sastra yang mampu dilakukan dengan cepat. Brendano (2009: 191) 

bahwa nasionalisme adalah kesadaran pribadi warga Negara yang merasa menjadi 

bagian dari suatu bangsa, kesadaran tersebut terwujud didalam perilaku hidup yang 

mencerminkan kecintaan pada bangsa. Karim (1996: 95) sebagai ideologi, 

nasionalisme dapat dimainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, 

menyatukan mentalitas mereka, dan memperkokoh pengaruh terhadap ideology 

nasional. Scanlon (2013:9-16) nasionalisme sangat penting dicanangkan karena 

akan membentuk masayarakat yang bertanggung jawab atas kemakmuran 

negerinya. Wahyuni (2015:120) Pendidikan nasionalisme berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-

cita. 

Prastowo (dalam Lestari, 2013:5) juga menyampaikan bahwa bahan ajar 

memiliki beragam jenis ada yang cetak dan non cetak. Bahan ajar cetak sering 

dijumpai antara lain berupa handout. Sedangkan bahan ajar non cetak meliputi 

bahan ajar dengar (audio) seperti kaset. Pembelajaran sastra merupakan bagian 

dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Agar dapat memilih bahan pengajaran sastra 

dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Dalam penelitian ini akan 

dibicarakan tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika ingin memilih 

bahan pengajaran sastra, yaitu:  pertama dari sudut bahasa, kedua dari segi 

kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga dari sudut latar belakang kebudayaan 

(Rahmanto, 2004:26).  

2. METODE PENELITIAN 

Menurut Aminuddin (1990:16), penelitain kualitatif deskriptif adalah 

penelitian dimana data yang dianalisis dan hasil analisinya berbentuk deskripsi 
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fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefien tentang hubungan antar variabel. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Objek 

penelitian ini adalah aspek nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera 

karya Hermana. Data yang di teliti dalam penelitian ini yaitu kalimat dan wacana. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan simak catat. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teori dikarenakan untuk 

mengukur validitas data, dengan cara mengumpulkan data membahas teori-teori 

para ahli dari beberapa teori tersebut diperoleh pandangan yang lebih lengkap dan 

tidak sepihak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dialektik yang dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur yang ada 

dalam naskah drama Penjual Bendera karya Hermana. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalahstruktur 

yang membangun naskah drama, aspek nasionalisme yang terkandung dalam 

naskah drama, dan implementasi hasil penelitian naskah drama Penjual Bendera 

Karya Hermana sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. 

Unsur-unsur yang membangun naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana sebagai berikut. 

3.1. Tema  

Tema yang terkandung dalam naskah drama Penjual Bendera  karya 

Hermana adalah realita kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai bendera 

merah putih. Menceritakan tentang kehidupan seorang keluarga yang berprofesi 

sebagai penjahit bendera. 

Gareng : Ini masalah kepercayaan Sompeng! Bendera apapun tidak akan 

pernah dibuat selain daripada bahan kain. Bendera harus dari 

kain.Bendera yang terbuat dari kain punya falsafah yang 

dalam.Kita harus sembahyang tahajjud, minta pada Tuhan agar 

bendera kita tetap dipertahankan bahannya dari kain. Tidak dari 

bahan yang lain! 

  Dengar. Bendera terbuat dari kain. Kain terbuat dari benang. 

Benang dari kapas. Kapas dari buah kapas. Buah kapas dari 

bunga kapas. Bunga kapas dari putik kapas. Putik dari pucuk, 
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pucuk dari daun, daun dari ranting, ranting dari dahan, dahan 

dari pohon, pohon kapas! 

3.2. Amanat 

Amanat yang terkandung dalam naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana adalah jangan pernah meninggalkan sholat, demi kepentingan dunia. 

Walaupun tujuannya baik.  Hal tersebut dapat dibuktikan denga dialog berikut ini. 

Sompeng : waktu sholat Isya sudah masuk sejak tadi. 

Gareng  : Ya. Aku tahu (terus menyanyi) 

Sompeng : Tapi kenapa abang masih menyanyi. Sebaiknya sholat dulu. 

Gareng : Nanti. Setelah semua selesai. Aku akan sembahyang tahajjud 

sekalian. (Penjual Bendera, halaman 1) 

Kutipan dialog Sompeng dan Gareng diatas menceritakan seorang istri yang 

mengingatkan suaminya untuk melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Akan 

tetapi sang suami menolak secara halus agar sang istri cepat menyelesaikan jahitan 

bendera merah putih tersebut. 

3.3. Penokohan (karakterisasi, perwatakan) 

3.3.1. Gareng 

Gareng adalah tokoh yang sering mengendalikan intensitas setiap 

jalannya cerita. Secara fisiologis Gareng merupakan seorang yang sudah tua. 

Usia Gareng didalam naskah tidak disebutkan secara detail. Namun, dari 

cerita tersebut di jelaskan bahwa Gareng sudah pernah menjadi intel dan 

sekarang sudah pensiun.  

Gareng : Sepele katamu? Sepele? Uh, Sompeng.Sompeng. Kalau aku 

masih jadi intel sudah aku isukan kau anti revolusi, anti 

perjuangan! Biar kau rasakan akibatnya! Untung aku sudah 

pensiun. (Penjual Bendera, halaman 13) 

Secara Sosiologis Gareng mempunyai pekerjaan yaitu sebagai pejuang 

kemerdekaan dan sekarang menjadi penjual bendera.berikut dialog yang 

menyatakan Gareng mempunyai pekerjaan sebagai pejuang kemerdekaan dan 

sekarang menjadi penjual bendera. 
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Gareng : Berganti-ganti tanda pangkat ditempelkan di lengan bajuku. 

Berganti-ganti pula surat pengangkatan dan surat penurunan 

kuterima. Setelah kemerdekaan diumumkan di Gedung 

Kebangsaan, saat itu pula aku dipensiunkan. (Penjual 

Bendera, halaman 4) 

3.4. Alur/Plot 

Naskah drama Penjual Bendera adalah naskah satu babak dan memiliki lima 

adegan. Alur dalam naskah drama ini menggunakan alur maju, karena klimaks di 

akhir cerita. Peristiwa dari mas kini ke masa lalu yang berjalan teratur dan 

berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir cerita. 

Ruang tengah dari sebuah rumah yang sederhana. Gareng menyanyi dengan 

senangnya sambil memegang kedua ujung kain merah dan kain putih yang 

panjang. Suaranya parau, namun dia tetap menyanyi dengan penuh semangat. 

Mungkin yang sedang dinyayikannya lagu perjuangan; sepasang mata bola ciptaan 

Ismail Marzuki atau lagu perjuangan lainnya seperti 1945. Sompeng, isteri Gareng, 

menjahit kedua pinggiran kain putih dan kain merah itu dengan sebuah mesin jahit 

tua, mempertautkannya menjadi sebuah bendera yang sangat panjang. Sompeng 

bekerja dengan pasrah dan tampaknya dia sudah sangat letih. (Penjual Bendera, 

halaman 1) 

Tahap penyelesain berikutnya adalah dialog yang menjelaskan Jondul yang 

akan mewarnai kehidupan. Diceritakan bahwa Jondul akan tetap memberi warna 

dunia meskipun tidak dihargai. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 

dialog berikut ini. 

Gareng : Kau sudah mulai mewarnai plastik itu? 

Jondul : Aku akan mewarnai kehidupan, pak. (Penjual Bendera, halaman 

30). 

3.5. Latar 

3.5.1. Aspek ruang 

Secara umum aspek ruang pada naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana hanya pada satu tempat yaitu di ruang tengah sebuah rumah. 

Berikut ini prolog dan dialog yang menunjukkan aspek ruang sebuah rumah 

naskah drama Penjual Bendera. 
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Ruang tengah dari sebuah rumah yang sederhana. Gareng menyanyi 

dengan senangnya sambil memegang kedua ujung kain merah dan kain putih 

yang panjang. Suaranya parau, namun dia tetap menyanyi dengan penuh 

semangat. Mungkin yang sedang dinyayikannya lagu perjuangan; sepasang 

mata bola ciptaan Ismail Marzuki atau lagu perjuangan lainnya seperti 1945. 

Sompeng, isteri Gareng, menjahit kedua pinggiran kain putih dan kain merah 

itu dengan sebuah mesin jahit tua, mempertautkannya menjadi sebuah 

bendera yang sangat panjang. Sompeng bekerja dengan pasrah dan 

tampaknya dia sudah sangat letih. (Penjual Bendera, halaman 1). 

Prolog diatas menjelaskan awal mula cerita drama. Drama yang 

berjudul Penjual Bendera dengan setting di ruang tengah disebuah rumah. 

Ditinggali oleh Gareng dan Sompeng, kemudian dijadikan rumah sejarah 

untuk membuat bendera merah putih. Jondul dan Barcep mencoba untuk 

membuat sejarah tetapi bahan yang digunakan untuk membuat bendera 

berbeda-beda. 

Aspek waktu 

Secara umum aspek waktu pada naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana HMT yaitu malam hari dalam satu hari.Terlihat dari adegan 

pertama sampai terkahir settingnya pada malam hari. Berikut ini dialog yang 

menunjukkan aspek waktu naskah drama Penjual Bendera. 

Gareng  : Darimana kau malam-malam begini? (Penjual Bendera, 

halaman 14). 

Kutipan dialog Gareng diatas menanyakan Jondul darimana malam-

malam begini. 

3.6 ASPEK NASIONALISME NASKAH DRAMA PENJUAL BENDERA 

KARYA HERMANA 

Semangat nasionalisme dalam naskah drama Penjual Benderayang telah 

dipaparkan di atas dapat digunakan untuk membentuk jiwa nasionalisme yang baik 

bagi para peserta didik. Sebagai contoh pribadi yang memiliki jiwa semangat 

nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera dapat menjadi contoh teladan 

yang baik bagi peserta didik, untuk selalu menanamkan semangat nasionalisme 
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dalam kehidupan di masyarakat. Semangat nasionalisme yang dapat diteladani 

oleh peserta didik dapat dilihat dalam kutipan dialog Gareng berikut. 

“He he, kalian sangka aku mati karena mendapat saingan dengan bendera 

luar negeri! Tidak. Ayo, kalian.Ke sini.Mendekat padaku.Dekat.Saat detik 

kemerdekaan diulang sudah tiba.Bendera itu dari kain.Kain dari benang.Benang 

dari kapas.” (Penjual Bendera, halaman 31) 

Dari kutipan dialog Gareng diatas dapat gambaran semangat nasionalisme 

pada naskah drama. Gareng yang lebih memilih dan mementingkan segi 

kebangkitan semangat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan semangat 

nasionalisme yang ditunjukkan tokoh Gareng dalam naskah drama Penjual 

Bendera, peserta didik diharapkan dapat meneladani dan menerapkan sikap 

tersebut dengan menjadi pribadi yang semangat nasonalisme dalam kehidupan 

dimasyarakat bangsa Indonesia. 

Deborah (2015: 15-24) Nasionalisme adalah suatu nilai yang harus 

ditanggungjawabkan sebagai dasar untuk perilaku organisasi karena mereka untuk 

masyarakat luas.Peserta didik juga dapat diberikan contoh yang baik melalui 

tokoh-tokoh yang ada dalam naskah drama tersebut. Tokoh yang menjadi teladan 

adalah tokoh Gareng yang selalu semangat untuk mencapai  apa yang dicita-

citakan yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun banyak masalah yang 

menghampirinya. Aspek-aspek nasionalisme dalam naskah drama Penjual 

Bendera yaitu: 

3.6.1 Aspek Politik 

Suryono, dkk (2007:16) Nasionalisme bersifat menumbuhkan dominasi 

politik imperialisme dan bertujuan menghapus pemerintahan kolonial.Politik 

imperialisme merupakan bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai 

seluruh kehidupan politik dari negara lain. Di dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana tersebut terdapat beberapa tindakan yaitu gerakan 

nasionalisme melawan penjajah, mempertahankan hak asasi manusia, 

menyuarakan aspirasi rakyat dan penghilangan penindasan dari kekuasaan 

asing. Dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.2 Mempertahankan Hak Asasi Manusia 
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HAM sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kebaikan. Dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana Gareng sangat memperhatikan Hak rakyatnya. Ia rela 

membuat bendera yang panjang demi membaginya. Dibuktikan dalam dialog 

berikut. 

Gareng : Memang begitu pesanan pak Sekjen. Setelah nanti upacara, 

bendera yang panjang ini akan dipotong-potong dan dibagi-

bagikan kepada semua pegawai dan istri-istri mereka. 

Sompeng  : Seperti membagi-bagi nasi tumpeng? 

Gareng : Mulutmu Sompeng! Mulutmu! Membagi-bagi bendera ada 

falsafahnya. Bendera lambang suatu bangsa yang merdeka. 

Suatu bangsa baru disebut merdeka kalau sudah punya 

bendera.Nah, membagi-bagikan bendera artinya dengan 

membagi-bagikan kemerdekaan. (Penjual Bendera, halaman 

4) 

3.6.3 Aspek Sosial Ekonomi 

Suryono, dkk (2007:16) Nasionalisme bersifat menghilangkan 

kesenjangan sosial yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial yang berusaha 

menghentikan eksploitasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun 

masyarakat baru yang bebas dari penderitaan dan kesengsaraan serta 

kemlaratan. Dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.4 Kesadaran tentang Pentingnya Pendidikan  

Dalam dunia ekonomi, pendidikan sangat dibutukan untuk kemajuan 

proses keberlangsungan ekonomi tersebut. Dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana. Dijelaskan bahwa Barcep ingin dapat uang dari 

proyek benderanya. Ia beranggapan bahwa gagasan apapun harus dilandasi 

dengan kersarjanaan. Dibuktikan dalam dialog berikut. 

Barcep : Untuk membeli gelar sarjana. Gagasan apapun sekarang 

harus didukung dengan gelar kesarjanaan.Seakan-akan hanya 

sarjana saja yang punya fikiran. (Penjual Bendera, halaman 

25) 
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3.7 Aspek Budaya 

Suryono, dkk (2007: 16) Nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh 

kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan kebudayaan yang 

mencerminkan harga diri bangsa setara dengan bangsa lain. Dalam naskah 

drama Penjual Bendera karya Hermana terdapat contoh tindakan diantaranya: 

mencintai budaya dalam negeri, mempertahankan bendera buatan Indonesia 

dan mempertahankan solidaritas antar individu. Dijelaskan sebagai berikut. 

Mempertahankan Bendera buatan Indonesia 

Sebagai anak bangsa kita harus mencintai produk dalam negeri, jangan 

biarkan bangsa lain ikut campur dalam pembuatan bendera sebagai lambang 

negara Indonesia  

Gareng  : He, He. Kalian sangka aku mati karena mendapat saingan 

dengan bendera luar negeri! Tidak. Ayo, kalian. Ke sini. 

Mendekat padaku. Dekat. Saat detik kemerdekaan diulang 

sudah tiba.(semua patuh)Bendera itu dari kain.Kain dari 

benang. Benang dari, 

Semua : Kapas! (Penjual Bendera, halaman 32) 

3.8 IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI BAHAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa 

Indonesia.Agar dapat memilih bahan pengajaran sastra dengan tepat, beberapa 

aspek perlu dipertimbangkan. Dalam penelitian ini akan dibicarakan tiga aspek 

penting yang tidak boleh dilupakan jika ingin memilih bahan pengajaran sastra, 

yaitu:  pertama dari sudut bahasa, kedua dari segi kematangan jiwa (psikologi), 

dan ketiga dari sudut latar belakang kebudayaan (Rahmanto, 2004:26).  

3.8.1 Aspek Kebahasaan 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui 

tahap-tahap yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan 

karya sastra melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek kebahasaan. 

Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-

masalah yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang 



 

 

11 

 

dipakai si pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan 

kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang (Rahmanto, 2004:27). 

3.8.2 Cara Penulisan Pengarang 

Cara penulisan yang dipakai oleh Hermana dalam naskah drama Penjual 

Bendera sangat sederhana tetapi memiliki makna didalamnya. Artinya 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya sehingga 

pembaca tidak kesulitan untuk memahami  serta terdapat makna alur cerita 

yang disajikan oleh pengarang dalam karyanya tersebut.  

Gareng : kau sudah mewarnai plastik itu? 

Jondul : aku akan mewarnai kehidupan, pak. (Penjual Bendera, 

halaman 30) 

Tatkala Gareng mendengar bahwa gedung kebangsaan dipasang bendera 

buatan luar negeri. Membuat Gareng kecewa kemudian sang anak Jondul 

mencoba untuk mencerahkan pikiran rakyat Indonesia. Kata sederhana tetap 

memiliki makna. 

Implementasi dari hasil penelitian tersebut dalam pembelajaran adalah 

tentang nilai kekeluargaan. Kekeluargaan sangat dibutuhkan agar kita 

merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Peserta didik dapat mengambil nilai-

nilai positif yang bermanfaat. Kutipan di atas mengajarkan kepada pembaca 

pentingnya nilai kekeluargaan. Saling menyayangi antar teman, sehingga 

tercipa rasa kebahagiaan. 

3.8.3 Ciri-ciri Karya Sastra Pengarang 

Cerita dalam drama ini juga mengambil dari peristiwa kemerdekaan 

Indonesia. Gareng yang pernah menjadi intel demi kemerdekaan bangsa 

Indonesia. 

Gareng : berganti tanda pangkat dilengan bajuku. Berganti pula surat 

pengangkatan dan surat penurunan kuterima. Setelah 

kemerdekaan diumumkan, saat itu aku dipensiunkan. 

(Penjual Bendera,halaman 7) 

Pengarang begitu terinspirasi dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. 

Implementasi dari hasil penelitian tersebut dalam pembelajaran adalah tentang 

nilai kerjasama. Gareng melakukan pekerjaan sebagai intel demi mewujudkan 
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kemerdekaan. Sasaran pembaca utama dari karya-karya Hermana ini adalah 

remaja dan dewasa. Maka, pengarang berusaha menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembacanya. 

3.9 Aspek Psikologis 

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan 

tahap psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tidak semua siswa dalam 

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tapi guru hendaknya 

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat 

menarik minat sebagian besar siswa dalam kelas itu (Rahmanto, 2004:30-31). 

Sompeng : dengar semua orang ramai memasang bendera yang 

didatangkan dari Jepang, Korea, India, Belanda dan Amerika. 

Gareng : mana mungkin! Benderanya masih disini.Kau mau 

bersumpah? 

Sompeng : Sumpah! 

Gareng : Ya Allah (lemah dan menggeletak di atas kain bendera) 

(Penjual Bendera, halaman 28-29) 

Gareng mengalami guncangan psikologi yang cukup hebat.Gareng 

sangat kecewa karena bendera hasil kerjaannya tidak dihargai oleh bangsanya 

sendiri. Implementasi dari hasil penelitian tersebut dalam pembelajaran adalah 

tentang nilai empati. Peserta didik dapat mengambil nilai-nilai positif yang 

bermanfaat. Kutipan di atas mengajarkan kepada pembaca pentingnya nilai 

empati yang ada pada diri kita untuk dapat merasakan penderitaan yang 

dirasakan oleh orang lain. 

3.10 Latar Belakang Budaya 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan 

latar belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan 

mereka. Guru sastra hendaklah memahami apa yang diminati oleh para 

siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra yang tidak terlalu 

menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan pembayangan yang 

dimiliki oleh para siswanya (Rahmanto, 2004:31). 
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4 PENUTUP 

Setelah dilakukan penelitian terhadap naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA, dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Struktur pembangun naskah drama Penjual Bendera terdiri dari tema, 

amanat, penokohan, alur, latar, tikaian atau konflik, dan cakapan. Tema dalam 

naskah drama Penjual Bendera karya Hermana adalah realita kehidupan sosial 

yang menjunjung tinggi nilai bendera merah putih. Tokoh yang terdapat dalam 

naskah drama Penjual Bendera antara lain Gareng, Sompeng, Jondul, dan 

Barcep.Semua tokoh tersebut mempunyai watak yang berbeda dan mempunyai 

peran yang sangat mendukung dalam cerita tersebut. Alur yang digunakan adalah 

alur maju.Latar yaitu, aspek ruang, aspek waktu, aspek suasana.Aspek ruang 

dalam cerita ini di rumah Gareng, secara umum aspek waktu cerita ini pada 

malam hari tanggal 16 Agustus, dan aspek suasananya adalah suasana bahagia, 

lelah, mengacuhkan, bingung, marah dan sedih. 

Aspek nasionalisme yang terdapat dalam naskah drama Penjual Bendera 

karya Hermana adalah (1) Aspek politik, dalam naskah drama Penjual bendera 

terdapat empat macam yaitu, gerakan nasionalis melawan penjajah, 

mempertahankan HAM, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menghilangkan 

penindasan dari kekuasaan asing. (2) Aspek sosial ekonomi, terdapat dua macam 

yaitu memiliki pekerjaan, dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. (3) 

Aspek budaya, dalam naskah drama penjual bendera terdapat tiga macam yaitu, 

mencintai budaya dalam negeri, mempertahankan bendera buatan Indonesia, dan 

mempertahankan solidaritas antar indvidu. 

Implementasi penelitian ini digunakan sebagai bahan ajar sastra kelas XI 

semester genap dengan (KD) 13.1 menemukan unsur-unsur intrinsik teks drama 

yang didengar melalui pembacaan dan 13.2 menyimpulkan isi drama melalui 

pembacaan teks. Hasil penelitian dari naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana sebagai bahan materi pembelajaran sastra. 

Hasil penelitian aspek nasionalisme dalam naskah drama Penjual Bendera 

akan dijadikan bahan ajar sastra. Agar dapat memilih bahan pengajaran sastra 

dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Dalam penelitian ini akan 
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dibicarakan tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika ingin memilih 

bahan pengajaran sastra, yaitu:  pertama dari sudut bahasa, kedua dari segi 

kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga dari sudut latar belakang kebudayaan. 
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