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KETIDAKADILAN  GENDER DALAM NASKAH DRAMA JAMILA DAN 

SANG PRESIDEN KARYA RATNA SARUMPAET DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SMA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) latar sosiohitoris Ratna 

Sarumpaet, (2) struktur naskah drama Jamila dan Sang Presiden, (3) ketidakadilan 

gender yang terdapat dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden, (4) 

implementasi hasil penelitian sebagai bahan ajar di SMA.  Jenis penelitian ini berupa 

penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata, ungkapan, 

kalimat, dan wacana yang terdapat pada naskah drama Jamila dan Sang Presiden. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa naskah drama Jamila dan Sang Presiden 

karya Ratna Sarumpaet. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik 

pustaka dan simak serta teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa 

metode pembacaan model semiotik. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) latar 

sosiohistoris Ratna Sarumpaet yang lahir pada tanggal 16 Juli 1948 di Tarutung, 

Tapanuli Utara, (2) struktur naskah drama Jamila dan Sang Presiden yang 

mengangkat tema tentang perdagangan anak. Plot yang terdiri dari eksposisi, konflik, 

komplikasi, krisis, resolusi dan keputusan. Tokoh yang terlibat yaitu Jamila, Bu Ria, 

Zaelani, Bu Wardiman, dan Bu Darno, (3) ketidakadilan gender yang meliputi gender 

dan marjinalisasi perempuan, gender dan subordinasi, gender dan stereotipe, gender 

dan kekerasan, gender dan beban kerja, (4) implementasi hasil penelitian 

ketidakadilan gender dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden sebagai bahan 

ajar di SMA kelas XII karena sesuai dengan criteria bahan ajar yaitu bahasa, 

psikologi, dan latar budaya. 

 

Kata Kunci: ketidakadilan gender, naskah drama Jamila dan Sang Presiden, struktur 

naskah drama, bahan ajar di SMA.  

 

Abstract 

This study aims to describe (1) the sociocultural background of Ratna Sarumpaet, (2) 

the drama script structure of Jamila dan Sang Presiden, (3) the gender inequalities 

contained in the drama of Jamila dan Sang Presiden, (4) the implementation of 

research results as teaching materials in Senior High School. This type of research is 

qualitative descriptive research. The data in this study are words, phrases, sentences, 

and discourses contained in the drama script Jamila dan Sang Presiden. The data 

sources in this research are drama script Jamila dan Sang Presiden of Ratna 

Sarumpaet. Techniques of collecting data used in the form of literature techniques 

and references and techniques record. Technique of data analysis in this research is 

method of reading of semiotic model. The results of the study and discussion were (1) 

the sociohistorical background of Ratna Sarumpaet which was born on July 16, 1948 

in Tarutung, North Tapanuli, (2) the drama script structure of Jamila dan Sang 

Presiden with the theme of child trafficking. Plots consisting of expositions, 

conflicts, complications, crises, resolutions and decisions. (3) gender inequalities that 

https://id.wikipedia.org/wiki/16_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1948
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include gender and marginalization of women, gender and subordination, gender and 

stereotypes, gender and violence, gender and workload, (4) implementation of gender 

inequalities research results in Jamila dan Sang Presiden drama script as teaching 

material in Senior High School XII class because according to criterion of teaching 

materials that is language, psychology, and cultural background. 

 

Keywords: drama script of Jamila dan Sang Presiden, drama script structure, gender 

inequalities, teaching material in Senior High School. 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra adalah sebuah seni yang diciptakan oleh manusia berdasarkan daya 

imajinasi. Imajinasi merupakan daya berpikir atau angan-angan manusia. Daya 

bepikir dengan imajinasi tinggi akan mampu menghasilkan sebuah karya sastra 

(Nurgiyantoro 2010:57).  Karya sastra pada dasarnya terdiri atas tiga jenis, yaitu 

puisi, prosa, dan drama. Khusus drama, memiliki cara penyampaian tersendiri dalam 

menyampaikan ceritanya yaitu dengan diperankan secara langsung.  

Menurut Pratiwi (2012:14) drama merupakan cerita yang dikembangkan 

dengan berlandaskan pada konflik kehidupan manusia dan dituangkan dalam bentuk 

dialog untuk dipentaskan di hadapan penonton. 

Penelitian sebuah karya sastra tidak lepas dari menganalisis sebuah struktur 

untuk membangun karya sastra tersebut. Karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang 

memiliki struktur.  Menurut Ratna (2015:88) menyatakan bahwa secara etimologis 

struktur berasal dari bahasa Latin yaitu structura yang berarti bentuk atau bangunan. 

Secara definit strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu 

sendiri, dengan mekanisme antar hubungannya, di satu pihak antar hubungan unsur 

yang satu dengan unsur lainnya, di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan 

yang lainnya, di satu pihak yang lain hubungan antara unsur dengan totalitasnya.  

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan 

dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang 

kehidupan, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu 

ideologi yang memberdayakan perempuan. Menurut Sugihastuti (2016:63) 

feminisme, apapun alirannya dan di mana pun tempatnya, muncul sebagai akibat dari 

prasangka gender yang cenderung menomorduakan kaum perempuan. Perempuan 
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dinomorduakan karena adanya anggapan bahwa secara universal laki-laki berbeda 

dengan perempuan. Perbedaan itu tak hanya terbatas pada kriteria biologis, melainkan 

juga sampai pada kriteria sosial dan budaya.  

Menurut Fakih (2013:8) kata “gender” dalam bahasa Indonesia dipinjam dari 

bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian 

kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender 

dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau 

pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat 

pada jenis kelamin tertentu sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni 

suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi 

secara sosial maupun cultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, 

cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

perkasa. 

Ketidakadilan gender di dalam masyarakat masih menjadi isu yang hangat. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadi 

persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik 

bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender 

merupakan system dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi 

korban dari sistem tersebut. Fakih (2013:13) membahas secara lebih rinci masing-

masing manifestasi ketidakadilan gender, diantaranya (1) gender dan marjinalisasi 

perempuan, (2) gender dan subordinasi, (3) gender dan stereotipe, (4) gender dan 

kekerasan, (5) gender dan beban kerja. 

Tujuan penelitian ini yakni (1) Memaparkan latar sosio-historis Ratna 

Sarumpaet, (2)  Mendeskripsikan struktur teks cerita yang terdapat dalam naskah 

drama Jamila dan Sang Presiden, (3) Mendeskripsikan ketidakadilan gender yang 

terkandung dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden, (4) Memaparkan 

implementasi hasil penelitian dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif  

kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi 

terpancang (embedded research) dan studi kasus (case study). Objek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakadilan gender yang terdapat pada 

naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. Data penelitian ini 

bersifat lunak berwujud kata, ungkapan, kalimat, dan wacana yang terdapat pada 

naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. Data tersebut 

tersebut harus dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang 

dikaji. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas smber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

adalah ungkapan dan kalimat yang mengandung ketidakadilan gender pada naskah 

drama Jamila dan Sang Presiden. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

jurnal, buku, artikel ataupun hasil penelitian yang dianggap relevan. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik pustaka dan simak serta teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet 

dalam penelitian ini adalah metode pembacaan model semiotik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai latar sosiohistoris pengarang, struktur 

cerita yang terdapat dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna 

Sarumpaet, ketidakadilan gender yang terdapat dalam naskah drama Jamila dan Sang 

Presiden karya Ratna Sarumpaet, dan implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan 

ajar sastra di SMA. 

3.1 Latar Sosiohistoris Ratna Sarumpaet 

Ratna Sarumpaet lahir di Tarutung, Tapanuli Utara pada tanggal 16 Juli 1948. Ratna 

Sarumpaet adalah seniman beraliran feminisme yang berkebangsaan Indonesia sudah 

banyak menggeluti dunia panggung teater. Selain itu, Ratna Sarumpaet juga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tarutung,_Tapanuli_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1948
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teater
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merupakan seorang aktivis organisasi sosial dengan mendirikan Ratna Sarumpaet 

Crisis Centre. Oleh karena itu, gaya kesusastraan Ratna Sarumpaet begitu khas, 

tema-tema yang diangkat mengenai kehidupan rakyat kecil dan marginal, 

memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, dan tentunya protes terhadap pemerintah 

dan mengkritik kebijakannya. 

3.2 Struktur naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet 

3.2.1 Tema 

Naskah drama Jamila dan Sang Presiden sendiri, penentuan temanya dipengaruhi 

oleh badan UNICEF. Pada tahun 2004, UNICEF meminta Ratna Sarumpaet untuk 

menulis teks drama yang akan digunakan sebagai alat kampanye pemberantasan 

perdagangan anak di Indonesia. Mengingat latar belakang penulisan yang ingin 

dijadikan alat kampanye pemberantasan perdagangan anak, tema sentral dalam teks 

drama ini adalah perdagangan anak di Indonesia.  

3.2.2 Plot 

3.2.2.1 Eksposisi  

Bagian cerita yang berfungsi sebagai pembuka.  

Ibu Wardiman: “Ayahmu menjualmu ke mucikari saat kamu masih ingusan. 

Dalam keadaan sekarat Ibumu menculikmu dari mucikari itu dan  

mengantarmu kemari  supaya kamu aman” (Jamila dan Sang Presiden, 

2006:5). 

 

Penggalan naskah drama Jamila dan Sang Presiden tersebut menunjukkan 

bagian eksposisi atau pembuka. Dialog yang disampaikan oleh Ibu Wardiman di awal 

pementasan sudah memuat tentang gambaran selintas isi drama yaitu Jamila yang 

sejak kecil sudah dijual ke mucikari oleh ayahnya sendiri.  

3.2.2.2 Konflik  

Pelaku cerita terlibat dalam suatu pokok persoalan. 

Bu Ria: “Pelacur bicara tentang kesucian..” (Jamila dan Sang Presiden, 

2006:8). 

TANPA SEDIKITPUN EMPATI, BU RIA DENGAN SIKAPKASAR 

YANG BERLEBIHAN MEMUNTAHKAN KEJENGKELANNYA PADA 

JAMILA 2.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Aktivis
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Pada potongan naskah tersebut merupakan awal pertama terjadi insiden 

dimana Jamila terlibat adu mulut dengan kepala sipir yang bernama Bu Ria. 

3.2.2.3 Komplikasi  

Terjadinya persoalan baru dalam cerita. 

Jamila: “Tolong saya Bu Darno, saya ingin jadi TKI”.   

Bu Darno: “Saya pusing dengan kamu! saya tidak tau kamu siapa,keturunan 

siapa, kamu tahu-tahu ada di hadapan saya,  mandi di kamar mandi saya, 

makan  makanan dari dapur saya, tetapi tidak sedikitpun mau mendengar 

nasehat saya” (Jamila dan Sang Presiden, 2006:20-21).     

 

Pada penggalan naskah tersebut terjadi persoalan baru dimana sebelumnya 

adalah pertikaian antara Jamila dengan Bu Ria di dalam sel penjara, kini berubah 

menjadi pertikaian antara Jamila dengan Bu Darno. 

3.2.2.4 Krisis  

Dalam tahap ini, persoalan telah mencapai puncaknya atau klimaks. Pertikaian harus 

diimbangi dengan jalan keluar. 

Bu Darno: “Oooo, jadi itu intinya.  Ingin  punya banyak uang?. Bagus.   Ibu 

akan menunjukkan sama kamu,  membimbing kamu dengan  cara gampang, 

cepat, enak, dan dapat uang sebanyak-banyaknya” (Jamila dan Sang 

Presiden, 2006:23). 

 

Pada potongan naskah tersebut pertikaian yang sebelumnya terjadi mulai 

diimbangi dengan adanya jalan keluar yaitu Bu Darno telah memberikan solusi atas 

apa yang dialami Jamila.  

3.2.2.5 Resolusi  

Pada tahap ini masalah sudah mencapai tahap peleraian. Tegangan konflik telah 

menurun. 

Bu Darno: “Kamu mau belajar kan?”.   

Jamila: “Mau bu”.  

Bu Darno: “Bagus”(Jamila dan Sang Presiden, 2006:23). 

 

Pada potongan naskah tersebut menunjukkan adanya peleraian. Sebelumnya 

telah terjadi pertikaian antara Bu Darno dengan Jamila, namun tegangan konflik 

sudah menurun. 
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3.2.2.6 Keputusan  

Dalam tahap ini persoalan telah memperoleh penyelesaian. 

Bu Darno: “Bagus. Itu kesepakatannya.  Dan jangan pernah anggap enteng 

 dengan  kesepakatan itu karena urusan nyawa. Paham?” (Jamila dan 

Sang Presiden, 2006:24). 

 

Pada potongan naskah tersebut menunjukkan adanya penyelesaian atas 

konflik yang telah terjadi antara Bu Darno dengan Jamila.    

3.2.3 Penokohan 

Tokoh yang terlibat dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden terdiri dari tokoh 

protagonis yaitu Jamila, tokoh tritagonis yaitu Bu Ria, tokoh antagonis yaitu Bu 

Darno, dan tokoh pembantu yaitu Bu Wardiman dan Zaelani.  

3.2.4 Dialog 

Dialog pada naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet 

meliputi dialog dan monolog. Monolog sendiri terdiri atas monolog sampingan dan 

monolog soliloqui. Hubungan antar unsur dalam naskah drama Jamila dan Sang 

Presiden karya Ratna Sarumpaet begitu padu dan runtut. Unsur tersebut meliputi plot, 

penokohan, tema, dan dialog. Jalinan unsur-unur tersebut membuat naskah drama 

Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet ini sangat menarik dan sempurna. 

3.3 Analisis Ketidakadilan Gender dalam Naskah Drama Jamila dan Sang 

Presiden karya Ratna Sarumpaet 

3.3.1 Gender dan marjinalisasi perempuan 

Marjinalisasi adalah tindakan penyisihan terhadap suatu kaum. Pada naskah drama 

Jamila dan Sang Presiden, terdapat suatu tradisi yang menyimpang dari moral 

manusia yaitu memperdagangkan anak. Situasi saat itu yang kebanyakan keluarga 

mengalami kemiskinan membuat semua gelap mata dan melakukan segala cara untuk 

mendapat uang termasuk dengan cara memperdagangkan anaknya sendiri. Sang anak 

yang rata-rata seorang perempuan merupakan korban tradisi tersebut dapat disebut 

korban marginalisasi. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut. 

Ibu Wardiman: Ayahmu menjualmu ke mucikari, saat kamu masih ingusan. 

Dalam keadaan sekarat Ibumu menculikmu  dari mucikari itu dan 
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mengantarmu kemari  supaya kamu aman (Jamila dan Sang Presiden, 

2006:5). 

 

Kutipan tersebut menceritakan bahwa sejak kecil Jamila sudah menjadi 

korban marjinalisasi dengan cara diperdagangkan. 

3.3.2 Gender dan subordinasi 

Subordinasi bisa disebut sebagai kedudukan. Pandangan gender bisa menimbulkan 

subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau 

emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya 

sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. 

Dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden, terdapat beberapa kutipan 

yang menunjukkan adanya subordinasi terhadap perempuan seperti berikut. 

Bu Darno: “Pergi kemana? Memulai kehidupan yang bersih? Takdirmu

 pelacur Jamila dan akan selalu begitu”. (Jamila dan Sang Presiden, 2006:30). 

 

Subordinasi atau kedudukan membuat Jamila yang hanya berprofesi seorang 

pelacur dianggap tidak layak untuk keluar dari pekerjaannya. Pekerjaan pelacur 

dianggap sebagai pekerjaan yang kedudukannya sangat rendah hingga orang-orang 

beranggapan bahwa jika perempuan yang sudah masuk ke dalam dunia pelacuran 

maka akan selamanya perempuan tersebut berada didalamnya. Pelacur dianggap tak 

perlu bersusah payah melepaskan pekerjaannya, toh ia sudah terlanjur tak mempunyai 

harga diri sehingga mau berganti profesi apapun akan tetap terhina harga dirinya.  

3.3.3 Gender dan stereotipe 

Stereotipe atau proses pelabelan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja 

sebagai seorang pelacur adalah seseorang yang hina dan negatif. Masyarakat yang 

terlanjur tak tahu dan tak mau tahu tersebut tak peduli dengan bagaimana latar 

belakang seseorang tersebut sampai bisa menjadi seorang pelacur, yang mereka tahu 

pelacuran adalah tindak asusila dan perlu diberantas.   

Istri Pejabat: “Kamu bukan perempuan. Kamu sundal. Kamu dajal. Kamu 

 setan. Kamu pembunuh !”. (Jamila dan Sang Presiden, 2006:52) 

 

Kutipan diatas menunjukkan tindak pelabelan masyarakat terhadap seseorang 

yang berprofesi sebagai seorang pelacur. 
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3.3.4 Gender dan kekerasan 

Dalam naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet, terdapat 

tindak kekerasan berupa pemerkosaan terhadap perempuan, tindak pemukulan dan 

kekerasan fisik. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Jamila: “Itu pengalaman terpahit sepanjang hidupku, Bu Ria. Aku dititipkan

 di tengah keluarga itu agar aku aman dan tumbuh sehat. Dan dua lelaki di

 keluarga terhormat itu, setiap malam menggerayangi tubuhku, merebut

 kesucianku”. (Jamila dan Sang Presiden, 2006:8). 

 

Petugas: “Kamu cabut ucapanmu itu! Kalau tidak saya tempeleng kamu”

 (Jamila dan Sang Presiden, 2006:42). 

 

Bu Darno: “Oooo, jadi itu intinya. Ingin punya banyak uang? Bagus. Ibu akan

 menunjukkan sama kamu, membimbing kamu dengan cara gampang, cepat,

 enak, dan dapat uang sebanyak-banyaknya” (Jamila dan Sang Presiden, 2006:

 23). 

 Dari beberapa kutipan di atas membuktikan bahwa anggapan kaum wanita 

merupakan makhluk yang lemah sehingga rawan terjadi tindak kekerasan terhadap 

dirinya. 

3.3.5 Gender dan beban kerja 

Seorang perempuan sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terlebih 

jika tak memiliki keterampilan dan mengenyam pendidikan seperti Jamila. Akibat 

beban kerja yang berat, maka tak jarang perempuan mudah untuk diiming-imingi dan 

melakukan segala macam pekerjaan apapun bahkan menjadi seorang pelacur agar 

kebutuhannya terpenuhi. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Bu Darno: “Itu justru yang Ibu maksud. Tanpa ijazah, di luar negri sana kamu

 hanya akan jadi babu” (Jamila dan Sang Presiden, 2006:22). 

 

Pada dialog yang diucapkan oleh Bu Darno tersebut menjelaskan bahwa 

seorang perempuan sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak terlebih 

jika tak memiliki keterampilan dan mengenyam pendidikan seperti Jamila. 
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3.4 Implementasi Hasil Penelitian Ketidakadilan Gender dalam Naskah Drama 

Jamila dan Sang Presiden Karya Ratna Sarumpaet 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar atau bahan ajar (Sagala 2011:62).  

Bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan (baik informasi, alat, 

maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo 

2014: 17). 

Menurut Oemarjati (1992:40) pengajaran sastra pada dasarnya mengemban 

misi efektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap 

terhadap peristiwa-peristiwa disekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah menanam, 

menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah 

manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai baik dalam konteks 

individual, maupun sosial. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, materi tambahan, dan 

mampu diterapkan dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas XII Naskah 

drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet tersebut mampu diterapkan 

dalam pembelajaran sastra Indonesia di kelas XII dengan KD 3.14 Mengidentifikasi 

nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan satu buku 

drama (fiksi). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan kriteria bahan ajar. Menurut Rahmanto 

(1988:27) terdapat tiga aspek penting yang tidak boleh dilupakan jika kita ingin 

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

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

siswa.  Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga aspek penting dalam naskah drama 

Jamila dan Sang Presiden yang tidak boleh dilupakan ketika memilih bahan 

pengajaran sastra sebagai berikut. 
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3.4.1 Bahasa 

Pada naskah drama Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet tersebut, 

pengarang menggunakan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari sehingga cukup 

ringan dan mudah dipahami. Kesederhanaan bahasa pada naskah drama Jamila dan 

Sang Presiden tersebut terlihat pada salah satu kutipan berikut. 

Bu Ria: “Saya peduli, Jamila. Saya peduli. Itu sebabnya aku tidak ingin 

ocehan-ocehanmu ini didengar orang lain, karena itu bisa memberatkan 

hukumanmu” (Jamila dan Sang Presiden, 2006:17). 

 

Pada kutipan di atas dapat dilihat bahasa yang digunakan dalam naskah drama 

tersebut sangat sederhana sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

3.4.2 Psikologi  

Jika dilihat dari segi cerita yang disajikan oleh pengarang, naskah drama Jamila dan 

Sang Presiden  tersebut layak untuk peserta didik tingkat SMA kelas XII. Pada 

tahapan psikologis sekitar umur 16 tahun ke atas. Pada tahapan psikologis tersebut 

seorang peserta didik dianggap telah mampu untuk berpikir secara kritis, 

menganalisis fenomena, dan berusaha merumuskan penyebab utama fenomena 

tersebut. Dalam tahap psikologis tersebut peserta didik telah mampu memahami 

masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat pada kutipan 

berikut. 

Jamila: “Di kampung halamanku, menggadaikan seorang anakperempuan 

pada saat mereka masih bayi merah bukan dongeng, PakKyai.  Tapi realita” 

(Jamila dan Sang Presiden, 2006:58).  

 

Berdasarkan pada perkembangan psikologis peserta didik yang berusia 16 

tahun ke atas sudah mulai memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Sehingga 

peserta didik tertarik untuk menganalisis fenomena dan merumuskan penyebab utama 

fenomena melalui pemikirannya sendiri 

3.4.3 Latar belakang budaya   

Pemilihan naskah drama Jamila dan Sang Presiden  ini sangat tepat digunakan 

sebagai bahan ajar siswa. Naskah drama tersebut memuat tentang kegigihan dan 
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perjuangan tokoh utama yang menjadi korban perdagangan manusia dan korban 

ketidakadilan lainnya. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Jamila: “Cita-cita ayahku lah yang melemparku ke dalam kegelapan. 

Terhempas-hempas di tengah kehidupan paling nista, dikejar-kejar rasa takut, 

dihina dan diludahi orang. Ayahku tidak tahu bagaimana para agen dan 

mucikari-mucikari itu memeras keringat dan menghisap darahku tanpa 

mengenal kasihan…” (Jamila dan Sang Presiden, 2006:58). 

 

Pada kutipan di atas terlihat bahwa tokoh utama yang telah meninggal dunia 

akibat hukuman eksekusi mati, semasa hidup ia sangat tegar, gigih, dan menerima 

segala macam godaan yang terjadi dalam hidupnya. Latar belakang budaya dalam 

cerita tersebut dapat dipahami oleh peserta didik.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Dari 

segi latar sosiohistoris, Ratna Sarumpaet lahir di Tarutung, Tapanuli Utara pada 

tanggal 16 Juli 1948. Ratna Sarumpaet adalah seniman beraliran feminisme yang 

berkebangsaan Indonesia sudah banyak menggeluti dunia panggung teater. Gaya 

kesusastraan Ratna Sarumpaet begitu khas, tema-tema yang diangkat mengenai 

kehidupan rakyat kecil dan marginal, memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, 

dan tentunya protes terhadap pemerintah dan mengkritik kebijakannya. 

Struktur naskah drama Jamila dan Sang Presiden yang mengangkat tema 

tentang perdagangan anak. Plot yang terdiri dari eksposisi, konflik, komplikasi, krisis, 

resolusi dan keputusan. Tokoh yang terlibat yaitu Jamila, Bu Ria, Zaelani, Bu 

Wardiman, dan Bu Darno. Dialog yang terdiri atas dialog dan monolog sampingan 

dan soliloqui.  

Ketidakadilan gender yang terdapat dalam naskah drama Jamila dan Sang 

Presiden karya Ratna Sarumpaet meliputi 5 jenis tindak ketidakadilan, yakni gender 

dan marjinalisasi perempuan, gender dan subordinasi, gender dan stereotype, gender 

dan kekerasan, gender dan beban kerja.  

Implementasi hasil penelitian ketidakadilan gender dalam naskah drama 

Jamila dan Sang Presiden sebagai bahan ajar di SMA kelas XII karena sesuai dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tarutung,_Tapanuli_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1948
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Teater
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kriteria bahan ajar yaitu bahasa, psikologi, dan latar budaya. Naskah drama ini sangat 

cocok dan mampu diterapkan dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas XII 

dengan KD 3.14 Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku 

pengayaan (nonfiksi) dan satu buku drama (fiksi). 
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