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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 

Karya sastra tidak hanya karya imajiner saja, tetapi lebih dari itu sastra 

merupakan wujud tanggapan pengarang dan cerminan terhadap perkembangan keadaan 

sosial di sekitarnya. Karya sastra itu sendiri menceritakan berbagai masalah dalam 

kehidupan manusia, mulai dari peristiwa yang dialami oleh pengarang atau dilihat 

pengarang. Melalui karya sastra, pengarang berusaha mengungkapkan gagasan atau ide 

yang telah mereka rasakan atau alami. 

Karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk 

mengungkapkan eksentensinya sebagai manusia yang mempunyai ide, gagasan, dan 

pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang serta 

menggunakan media bahasa sebagai penyampainya. Karya sastra merupakan fenomena 

sosial budaya yang diterapkan melalui kreativitas manusia. 

Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi 

setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. 

Fenomena kehidupan ini beraneka ragam baik yang mengadung aspek sosial, budaya, 

politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral maupun gender. Adanya daya 

imajinatif berbagai realitas kehidupan yang dihadapi sastrawan diseleksi, direnungkan, 
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dikaji, diolah, kemudian diungkapkan dalam karya sastra yang lazim dimediumkan 

bahasa (Al-Ma’ruf, 2012:1). 

Sebagai karya imajinatif, sastra berfungsi sebagai bahan bacaan yang 

menyenangkan, di dalamnya syarat dan nilai-nilai budaya dan berguna menambah 

kekayaan batin bagi permasalahan manusia, kemanusiaan dan kehidupan. Salah satunya 

adalah naskah drama dikisahkan kehidupan keluarga yang bekerja sebagai penjual 

bendera yang memegang arti penting nasionalisme. Karya sastra pada umumnya berisi 

tentang permasalahan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karya sastra memiliki dunia 

sendiri yang merupakan hasil dari pengamatan sastrawan terhadap kehidupan yang 

diciptakan sastrawan itu sendiri baik berupa novel, puisi, maupun drama yang berguna 

untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

sastra imajinatif dan nonimajinatif. Dalam praktiknya sastra nonimajinatif terdiri atas 

karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, otobiografi, dan sejarah. Sastra 

imajinatif yang termasuk ialah karya prosa fiksi (cerpen, novel, roman), puisi (puisi 

epik, puisi lirik, dan puisi dramatik), dan drama (drama komedi, drama tragedi, melo 

drama, dan drama tragikomedi) (Najid, 2003:12). 

Drama berasal dari kata Yunani, draomai yang berarti berbuat, bertindak, 

bereaksi, dan sebagainya. Jadi, kata drama dapat diartikan sebagai perbuatan atau 

tindakan.  Drama dapat juga dipandang sebagai sebuah bentuk pemikiran, suatu proses 

kognitif, semacam metode yang memungkinkan kita menterjemahkan konsep-konsep 

abstrak ke dalam pengertian kemanusiaan yang kongkret. Drama dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dalam suatu naskah dan 

memiliki kemungkinan untuk dipentaskan (Waluyo, 2002:2). Wijanto (dalam Dewojati, 

2002:3) mengemukakan bahwa, dalam arti luas drama adalah semua bentuk tontonan 

yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan  orang banyak, sedangkan dalam 

arti sempit, drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke 

atas panggung. Disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung 

tata panggung, tata lampu, tata musik,tata rias dan tata busana. Hakikat drama adalah 

‘tikaian’ atau ‘konflik’ karena sastra (baca: seni sastra termasuk cabang kesenian, maka 
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drama (baca: seni drama) merupakan bentuk kesenian juga (Satoto, 2012:5). Dapat 

dikatakan bahwa drama berupa cerita yang diperagakan para pemain di panggung. 

Selanjutnya, dalam pengertian kita sekarang, yang dimaksud drama adalah cerita yang 

diperagakan di panggung berdasarkan naskah. 

Sosiologi berasal dari kata socio atau society yang bermakna masyarakat dan logi 

atau logos yang artinya ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu 

tentang kehidupan masyarakat (Saraswati, 2003:2). Patritim Sorikin (dalam Soekanto, 

2004:19) mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari (i) hubungan 

dan pengaruh timbal balik anatara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara 

gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak 

masyarakat dengan politik dan lain sebagainya), (ii) hubungan dan pengaruh timbal 

balik antara gejala sosial dan gejala-gejala nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis 

dan sebagainya), (iii) ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. 

Penelitian-penelitian sastra yang menggunakan prosedur ilmiah dibutuhkan 

sebagai alat guna memecahkan berbagai persoalan sastra. Penelitian sastra berguna 

untuk mengetahui relevansi karya sastra dengan kenyataan. Hal ini karena karya sastra 

mencerminkan realita sosial dan berpengaruh dalam masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan sosiologi sastra sebagai pendekatan agar mampu menangkap makna aspek 

nasionalisme yang terkandung dalam naskah drama Penjual Bendera karya Hermana 

dan permasalahan ini menyentuh permasalahan sosiologi. 

Jenis karya sastra yang telah ada salah satunya adalah drama. Drama didalamnya 

terdapat beberapa tema yang diangkat untuk diceritakan. Salah satu tema yang diangkat 

dapat berupa perjuangan. Nasionalisme dalam karya sastra dapat dilihat dari perwatakan 

yang dimiliki dan digambarkan pada tokoh. Selain perwatakan pada tokoh, nasionalisme 

dalam karya sastra juga dapat dilihat dari aspek-aspek yang ada pada karya sastra 

(drama) tersebut. Aspek-aspek tersebut misalnya terdapat pada aspek politik, aspek 

sosial ekonomi, dan aspek budaya. 

Dalam drama ini keterkaitan nasionalisme dengan karya sastra terlihat pada 

perjuangan Gareng untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kemerdekaan bangsa 

Indonesia. Pada malam tanggal 16 Agustus, terdapat tiga orang yang saling beradu 
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pikiran tentang makna bendera merah putih. Ketiga orang tersebut mendapatkan pesanan 

dari Gedung Kebangsaan untuk membuat bendera dari bahan yang berbeda-beda. 

Gareng, mantan tentara perjuangan, bersikukuh membuat bendera dari kain dengan 

berpegang pada ‘falsafah kapas’. Kebangganya adalah ketika potongan bendera tersebut 

dibagikan kepada semua peserta upacara esok hari. Jondul, anak Gareng, menerima 

pesanan pembuatan bendera dari plastik dan hasilnya diharapkan dapat menjadi batu 

loncatan untuk mengubah kehidupan ekonominya. Pembuatan bendera plastik ini jelas 

ditentang oleh Gareng yang memegang teguh ‘falsafah kapas’. Barcep, cucu Gareng, 

mendapat pesanan bendera lampu. Hal ini dilakukannya sebagai ajang praktik apa yang 

telah ia pelajari serta mempersiapkan dirinya untuk membeli gelar kesarjanaan. Jelas hal 

ini juga ditentang oleh keduanya, walaupun sedikit didukung oleh kakeknya. Pada 

akhirnya semua bendera pesanan mereka tidak jadi terselesaikan karena Gedung 

Kebangsaan lebih memilih memasang bendera buatan asing yang lebih berkualitas.  

Berdasarkan uraian di atas, ada masalah menarik yang akan dikaji dalam 

penelitian ini yakni tentang cinta tanah air. Ketiga tokoh itu memberi contoh perbedaan 

cara pandang kita pribadi terhadap nasionalisme. Apa pun pandangan dan alasan kita 

hanya berkutat pada saling beradu argumen antar sesama pemilik rasa nasionalisme yang 

sama. Ketika hal itu terjadi pada akhirnya kita akan melemahkan diri untuk siap dijajah 

kembali dalam bentuk apa pun. Bukankah negara ini terdiri karena kesepakatan dari 

berbagai pihak yang memiliki cara pandang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa karya sastra sangat erat kaitannya dengan nasionalisme 

dilihat dari latar belakang karya sastra itu lahir. 

Alasan pemilihan naskah drama yang berjudul Penjual Bendera dalam penelitian 

ini yakni di dalam cerita tersebut banyak ditemukan aspek nasionalisme yang dapat 

dijadikan inspirasi bagi pembaca. Naskah drama Penjual Bendera menceritakan tentang 

realita kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai bendera merah putih. Naskah 

drama karya Hermana sendiri memiliki keunggulan dari segi cerita, dimana karakter 

masing-masing tokoh yang diceritakan di dalamnya begitu kuat. Tema yang diangkat 

juga begitu lengkap, mulai dari keyakinan, kemanusiaan, dan perjuangan. Selain itu, 

alasan pemilihan naskah drama Penjual Bendera karena naskah drama ini pengarang 
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mengajak masyarakat untuk peduli kepada tanah air. Pernyataan tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Mas’oed (1997:48), para sastrawan menuangkan gagasan untuk suatu 

perubahan tata nansosial yang sudah tidak sesuai, agar masyarakat kembali pada idiologi 

yang sesuai dengan keadaan budaya di dalam masyarakat tersebut. 

Alasan pemilihan aspek nasionalisme untuk menganalisis naskah drama Penjual 

Bendera dalam penelitian ini yakni: a) pengarang dalam membuat cerita terinspirasi dari 

kisah perjuangan membuat ceritanya lebih menarik, b) mengajarkan kepada kita tentang 

kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, c) mengajarkan kepada pembaca 

tentang pentingnya memiliki karakter berani bertanggung jawab dengan segala sesuatu 

yang dilakukan, d) Hermana dalam mengemas cerita tersebut berhasil membuat 

pembaca seolah-olah pembaca juga ikut kedalam cerita tersebut, e) mengajarkan kepada 

pembaca, khususnya kepada siswa agar bisa bersikap dan bertindak, f) dalam segi 

bahasa, naskah drama tersebut disajikan dalam bahasa sederhana yang komunikatif, 

sehingga memudahkan pembaca dalam memahami cerita tersebut. Hermana mampu 

membuat gaya bahasanya yang mudah dimengerti, namun terangkai dengan indah, 

sehingga pembaca juga ikut merasakan apa yang terjadi didalam cerita tersebut. 

Pemilihan naskah drama juga harus disesuaikan dengan sasaran dimana naskah 

drama tersebut akan diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran. Sekolah Menengah 

Atas merupakan jenjang pendidikan atas dimana peserta didiknya telah memasuki tahap 

generalisasi. Naskah drama Penjual Bendera karya Hermana dinilai relevan dijadikan 

sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA mengingat isi cerita di dalam naskah drama 

dinilai sesuai dengan tingkat usia peserta didik. Selain memberikan gambaran tentang 

nilai-nilai kehidupan nasionalisme yang harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Naskah drama Penjual Bendera karya Hermana juga diharapkan 

memberikan nilai positif yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi siswa SMA yaitu 

adanya aspek nasionalisme yang terdapat di dalamnya seperti mencintai produk dalam 

negeri, tolong menolong dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. 

Alasan pemilihan SMA N 1 Andong karena di sekolah tersebut sebagian peserta 

didiknya kurang memperdulikan nasionalisme. Contohnya masih ada siswa yang 

membolos saat upacara 17 Agustus yang diselenggarakan di Lapangan Ampera Andong. 
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Beberapa siswa yang berangkat upacara dengan terpaksa, karena adanya sanksi. 

Gambaran tersebut diperoleh saat peneliti melakukan pengamatan sebelumnya. Masa 

SMA merupakan tahap generalisasi. Menurut Rahmanto (1988:30) tahap generalisasi 

adalah Pada tahap ini anak sudah tidak hanya berminat pada hal-hal praktis saja, tetapi 

juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis suatu 

fenomena. Dengan menganalisis fenomena mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang mengarah ke 

pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-keputusan moral. Jadi peneliti ingin 

menamamkan nilai nasionalisme agar peserta didik lebih bisa bersikap dan berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan alasan rinci diatas maka akan diadakan penelitian yang berjudul 

Aspek Nasionalisme dalam Naskah Drama Penjual Bendera karya Hermana: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar di SMA Negeri 1 Andong. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur yang membangun naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana? 

2. Bagaimana aspek nasionalisme yang terkandung dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana? 

3. Bagaimana mengimplementasikan hasil penelitian naskah drama Penjual Bendera 

karya Hermana sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun naskah drama Penjual Bendera karya 

Hermana, 
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2. Mendeskripsikan aspek nasionalisme yang terkandung dalam naskah drama Penjual 

Bendera karya Hermana, 

3. Memaparkan implementasi hasil penelitian naskah drama Penjual Bendera Karya 

Hermana sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi, pemahaman, atau 

sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sastra, khususnya 

pada karya fiksi terutama drama. Disamping itu, juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pada pengembangan ilmu sosial khususnya nasionalisme. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai aspirasi siswa dalam meningkatkan 

pengetahuan dan rasa nasionalisme. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengalaman yang cukup berarti dan selanjutnya dapat digunakan 

sebagai pembinaan apresiasi sastra di sekolahan dengan nilai-nilai pendidikan 

yang ada. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat menambah referensi dalam mengapresiasi karya sastra dari aspek 

nasionalisme. 

d. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan atau wawasan bagi pembaca tentang nasionalisme. 

 

 


