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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan salah satu cabang seni bacaan yang tidak hanya 

cukup jika dipahami melalui analisis kebahasaannya, tetapi juga melalui ciri-ciri 

tersendiri yang berbeda dengan ragam bacaan lainnya. Adanya ciri-ciri khusus 

teks sastra tersebut ditandai oleh adanya unsur-unsur, seperti (1) unsur intrinsik 

merupakan lapisan yang melekat langsung pada bagian-bagian pokok dari karya 

sastra, bersifat objektif dan berhubungan dengan maksud tersurat si penulis. Unsur 

tersebut merupakan unsur baku yang harus ada dalam suatu karya sastra, meliputi 

tokoh, penokohan, latar, tema, amanat, alur, dialog, gaya bahasa dan sudut 

pandang pengarang, (2) unsur ekstrinsik merupakan aspek dari luar karya, akan 

tetapi secara tidak langsung turut melengkapi dan menunjang terbentuknya suatu 

karya sastra, seperti latar belakang penulis, keadaan ketika karya sastra dibuat 

serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik mengandung nilai kebudayaan, 

sosial, agama dan lain sebagainya (Aminuddin, 2011:34). 

Terlepas dari uraian terhadap apresiasi sastra di atas, penelitian ini akan 

mengarah kepada salah satu genre sastra yang tentunya akan diharapakan 

membawa manfaat kepada para pembaca. Drama merupakan suatu karya 

imajenatif yang keberadaannya sejajar dengan puisi dan prosa (novel, novelet dan 

cerpen). Dalam struktur naskah drama terdapat beberapa aspek seperti judul, alur, 

latar, tema, tokoh dan karakter, amanat, dialog (percakapan), babak serta adegan. 
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Adapun beberapa bentuk-bentuk teks dalam genre sastra, seperti puisi yang 

berbentuk monolog, sedangkan prosa yang terdiri atas novel, novelet serta cerpen 

merupakan perpaduan dialog dan monolog, maka drama merupakan memiliki 

bentuk tersendiri yaitu berupa dialog. Penggunaan dialog dalam drama berfungsi 

untuk membedakannya dari bentuk karya sastra yang lainnya. Dalam hal ini 

dialog dalam drama merupakan dialog yang mengandung cerita, sedangkan untuk 

cerpen atau novel adalah cerita yang mengandung dialog.  

Dialog suatu drama didasarkan atas masalah kehidupan dan kemanusiaan 

yang tidak  terlepas dari aspek-aspek sosial masyarakat dalam hubungannya 

manusia dengan manusia lainnya. Drama juga menyajikan aspek-aspek perilaku 

manusia terhadap jenisnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, 

moral, sosial dan budaya. Manusia dapat menemukan drama dimana pun mereka 

berada, misalnya anak-anak bermain di sudut halaman yang satu berpura-pura 

menjadi ibu dan teman yang lain berpura-pura menjadi ayah, adik dan seterusnya. 

Kehidupan ini hakikatnya merupakan bagian dari drama yang tidak pernah 

disadari, jadi dapat disimpulkan bahwa drama merupakan cerita yang 

mengandung konflik manusia yang dipertunjukkan pada pentas, panggung atau 

arena, dimana cerita dimainkan oleh para pemain dengan action untuk melukiskan 

sifat tokoh dihadapan penonton. 

Dialog-dialog di dalam suatu naskah drama akan tersusun menjadi 

kesatuan naskah drama yang tentunya akan mewarnai panggung pementasan. 

Suatu naskah drama akan menjadi acuan tatapentas dan kejelian naskah untuk 

mempermudah tatapanggung. Menurut Rendra (dalam Susanto, 1994) keberadaan 
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suatu naskah drama menjadi hal yang sangat penting dalam suatu pementasan, 

karena munculnya seni drama modern di Indonesia lahir dari golongan para elite 

yang tidak puas dengan komposisi seni drama rakyat dan seni drama tradisional 

(dialog dalam drama hanya diimprovisasikan dan dijadikan sampiran dalam 

cerita), oleh sebab itu dibutuhkan suatu naskah yang mengandung isi berupa nilai-

nilai kebaikan dan bermutu.  

Latar belakang pentingnya keberadaan naskah drama yang lahir dari 

golongan elite tidak sertamerta menjadi alasan mutlak pentingnya suatu naskah 

drama dalam pementasan. Naskah drama juga berfungsi agar dapat dipentaskan 

dalam sebuah pertunjukan, oleh sebab itu harus memiliki fungsi mendidik dan 

berguna untuk kehidupan sosial. Dalam hal tersebut drama membawa pesan 

humanistik untuk memanusiakan manusia, sehingga kajian drama dan pendidikan 

dapat diarahkan dengan pendekatan ekstrinsik drama.  

Kecanggihan alat komunikasi dan adanya arus globalisasi juga membawa 

pengaruh dalam perkembangan drama dan karya sastra lainnya. Hal itu 

menyebabkan terjadinya pergeseran tata nilai suatu masyarakat dan bangsa, 

sehingga gejala-gejala sosial, politik, ekonomi serta budaya yang terjadi dalam 

masyarakat dapat diungkapkan dan diimajinasikan dalam suatu karya sastra. 

Keadaan masyarakat yang demikian sangat mendorong peneliti untuk menjadikan 

masalah tersebut sebagai objek penelitian, serta berusaha menyikapi nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung di dalamnya. 

Drama sebagai salah satu karya sastra, merupakan sarana atau media yang 

menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran pengarang. Data-data atau 
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informasi yang ditulis dapat berasal dari orang lain maupun dari pengalamannya 

sendiri. Adanya nilai-nilai tersebut merupakan sebuah refleksi pandangan dari 

tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Informasi-informasi yang telah 

diperoleh dan disertai dengan pengalaman akan dibentuk dalam sebuah kehidupan 

fiksi berbentuk cerita panjang, yang mengetengahkan tokoh-tokoh dan 

menampakkan serangkaiaan peristiwa dan latar (setting) secara terstruktur. 

Melalui tokoh-tokoh dan beragam rangkaian cerita, pembaca diharapkan dapat 

mengambil hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan atau diamanatkan. 

Pengarang berusaha agar pembaca mampu memperoleh nilai-nilai tersebut dan 

bisa merefleksikannya dalam kehidupan. 

Nilai-nilai dalam drama sangat beragam, seperti nilai moral, nilai sosial, 

nilai agama dan nilai kebudayaan, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan analisis nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik 

Cinta Dasamuka Karya N. Riantiarno. Ajaran moral dalam drama seringkali tidak 

secara langsung disampaikan, tetapi melalui hal-hal yang sifatnya tersirat. Kata 

moral selalu mengacu kepada baik buruk manusia, karena sikap hati seseorang 

yang terungkap terdapat dalam tindakan lahiriah. Adapun faktor-faktor penentu 

moralitas dapat didasarkan atas perbuatan yang dilakukan tiap individu, motif 

untuk melakukan suatu pekerjaan dan keadaan yang memaksa seorang individu 

untuk mengerjakannya.  

Keberadaan nilai moral tampak melalui baik dan buruknya intelek atau 

akal budi seseorang, kemampuan tersebut dikenal dengan istilah moral instinct 

atau moral sense. Dalam penerapannya moral digolongkan atas dua kelompok, 
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yaitu (1) moral objektif (moralitas intrinsik) suatu bentuk moral yang memandang 

perbuatan manusia sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas dari 

pengaruh lingkungannya, dan (2) moral subyektif (moralitas ekstrinsik) yang 

memandang perbuatan terjadi atas persetujuan pelaku dengan lingkungan dan 

pendidikannya (Poespoprodjo, 1986:102). 

Moral dalam karya sastra dapat mencerminkan pandangan hidup 

pengarang yang bersangkutan. Pandangan tersebut mendeskripsikan tentang nilai-

nilai kebenaran yang ingin disampaikan kepada para pembaca. N. Riantiorno 

dikenal melalui karya-karya yang luar biasa, baik di negeri sendiri maupun di luar 

negeri. Norbertus Riantiarno lahir di Cirebon, Jawa Barat, 6 Juni 1949. Pria 64 

tahun yang biasa dipanggil Nano ini adalah seorang  aktor, penulis, sutradara, 

wartawan dan tokoh teater Indonesia (pendiri Teater Koma pada tahun 1977). 

Nano pernah menghadapi interogasi, pencekalan dan pelarangan, kecurigaan serta 

ancaman bom, ketika akan mementaskan pertunjukannya, tapi semua itu dihadapi 

sebagai sebuah dinamika perjalanan hidup. Salah satu karyanya bersama Teater 

Koma batal pentas karena masalah perizinan dengan pihak yang berwajib adalah 

Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta Dasamuka (1978), dalam naskah drama tersebut 

Nano menceritakan tentang kondisi suatu keluarga yang tinggal pada rumah tua 

bersejarah. (Riantiarno, 2005:135) 

Tokoh utama dalam cerita ini adalah Ario, seorang kepala keluarga yang 

mendadak berperan dan merasa dirinya sebagai Kaisar Dasamuka. Dia 

menjalankan roda pemerintahan layaknya Dasamuka serta menyebut seluruh 

anggota keluarga dengan nama tokoh pewayangan. Naskah drama ini mencoba 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/6_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Penulis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sutradara
http://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Teater
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Teater_Koma
http://id.wikipedia.org/wiki/1977
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menjelaskan intrik-intrik kejam pemerintahan yang dipimpin oleh Dasamuka, 

semua aturan yang berlaku ingin mensejahterakan pihak tertentu tanpa 

memperhatikan rakyatnya. Berbagai macam cara dilakukan oleh pihak keluarga 

agar Ario sadar akan posisinya sebagai manusia biasa, dokter kejiwaan pun 

sempat didatangkan tapi berakhir sia-sia. Kelakuan Ario yang bertindak sebagai 

Dasamuka semakin menjadi-jadi, sehingga anaknya berniat membawa Ario ke 

rumah sakit jiwa untuk mendapat penanganan yang baik. Ario menganggapnya 

sebagai pembangkang dan pengkhianat kerajaaan yang harus dibasmi. Keadaan 

semakin tidak terkendali ketika datang dua petugas museum yang berniat 

mensurvei rumah milik keluarga Ario yang antik dan bersejarah, akan tetapi Ario 

menganggap kedua orang tersebut Hanoman dan Hanggada yang harus ditangkap 

dan dibakar. Pada akhir cerita ini Ario dapat ditangani oleh pihak rumah sakit jiwa 

dengan bantuan beberapa anggota keluarga. 

Menurut peneliti, naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta 

Dasamuka sangat menarik untuk ditelaah nilai moralnya, karena secara tidak 

langsung dapat mendeksripsikan gambaran seorang pemimpin yang baik dan 

bijaksana. Hal tersebut tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara sehingga pembaca dapat lebih tepat untuk 

mengambil sikap yang berlandaskan nilai-nilai moral yang berlaku, terlebih lagi 

dalam kasus pemilu raya Indonesia, tentunya akan membantu pembaca untuk 

memberikan penilaian tentang seorang pemimpin yang baik sebelum masyarakat 

menggunakan hak suaranya. Dalam naskah drama tersebut juga memuat beberapa 

dialog-dialog yang dikemukakan oleh para tokoh yang dapat berfungsi untuk 
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menunjang ketrampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan, mengambangkan 

cipta, karsa dan rasa serta mengembangkan pembentukan watak yang penting dan 

berperan besar dalam dunia pendidikan.  

Berbicara mengenai pendidikan tentunya tidak dapat terlepas dari adanya 

kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberi kontribusi 

signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta 

didik. Beraitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan 

melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis 

karakter (competency and character based curriculum) yang dapat membekali 

peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan 

perkemkangan zaman dan teknologi (Mulyasa, 2014:6). Pada tahap 

perkembangannya sekarang, pemerintah (Mendikbud) mengambil langkah positif 

dalam merevitalisasi pendidikan karakter untuk seluruh jenis dan jenjang 

pendidikan dengan adanya pengembangan Kurikulum 2013. Pendidikan 

berkarakter sangat ditekankan pada Kurikulum 2013, terutama pada tingkat dasar 

yang diharapkan dapat menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. Adanya 

pendidikan berkarakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti serta 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan pada setiap tahunnya. 

Menurut Sahlan dan Angga (2012:16) keseluruhan ajaran agama, nilai-

nilai moral dan norma yang berdimensi positif dapat digunakan sebagai akar dari 

pendidikan berkarakter. Samani dan Hariyanto (2012:46) menambahakan bahwa 
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jenis-jenis nilai karakter tersebut tertuang dalam sikap dan perilaku budi pekerti 

yang identik dengan moralitas, hal tersebut terbagi atas lima jangkauan, yaitu (1) 

sikap dan dan perilaku yang berhubungan dengan Tuhan, (2) sikap dan perilaku 

yang berhubungan dengan diri sendiri, (3) sikap dan dan perilaku yang 

berhubungan dengan keluarga, (4) sikap dan dan perilaku yang berhubungan 

dengan masyarakat dan bangsa, serta (5) sikap dan dan perilaku yang 

berhubungan dengan alam sekitar. Jenis-jenis ajaran moral pada nilai-nilai 

karakter dapat dikaitan dengan jenis moral dalam dunia sastra yang dikemukakan 

oleh Nurgiyantoro. Nurgiyantoro (2010:323) menyatakan bahwa persoalan moral 

mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan yang tidak terbatas. Hal 

tersebut terbagi atas empat persoalan, yaitu (1) hubungan manusia dengan diri 

sendiri, (2) hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan 

alam, (3) hubungan manusia dengan Tuhan serta (4) hubungan manusia dengan 

alam.  

Pada teori pertama yang dikemukakan oleh Samani dan Hariyanto, peneliti 

melakukan pembatasan terhadap kajian teori yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam poin ketiga dan keempat peneliti menggabungkan keduanya menjadi satu 

kesatuan, karena hubungan individu di dalam keluarga dan masyarakat akan 

sama-sama membentuk sebuah interaksaksi sosial yang mencerminkan wujud 

manusia sebagai makhluk sosial. Artinya pada proses pengumpulan data nanti, 

antara sikap atau perilaku yang berhubungan dengan keluarga serta sikap atau 

perilaku yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, akan dikelompokan 

menjadi satu kelompok besar yang mempermudah peneliti dalam menganalis data.  
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Pada teori kedua di poin ke-2 peneliti akan membagi menjadi dua bagian, 

yaitu memisahkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial 

dengan hubungan manusia dengan manusia lain dengan alam. Hal ini dikarenakan 

pada naskah naskah drama yang akan diteliti tidak menyinggung dan membahas 

masalah hubungan atau interaksi manusia dengan alam, oleh sebab itu peneliti 

hanya akan melakukan analisis terhadap hubungan manusia dengan manusia lain 

dalam lingkup sosial. Kedua pembahasan tersebut juga tampak bertolakbelakang, 

karena kata sosial dalam hal ini diartikan suatu sikap atau tindakan yang 

berhubungan dengan masyarkat (makhluk sosial), bukan dengan alam yang 

berupa pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pemaparan kedua jenis teori di atas, peneliti akan memadukan 

kedua teori tersebut agar dapat menjawab semua permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian kali ini. Poin-poin dasar yang akan peneliti gunakan dapat 

mewakili kaitan moral dengan nilai-nilai karakter dan keyakinan, keinginan serta 

ketertarikan pengarang naskah drama yang bersangkutan melalui, (1) hubungan 

manusia dengan Tuhan, (2) hubungan manusia dengan diri sendiri, dan (3) 

hubungan manusia dengan manusia lain. Ketiganya akan menjadi landasan 

peneliti dalam melakukan penelitian, karena pada poin pertama peneliti 

menyimpulkan bahwa setiap manusia pasti memiliki hubungan rohani dengan 

Tuhan yang mereka percaya, begitu pula terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam 

naskah drama. Pada poin kedua tentunya harus hadir di dalam penelitian, karena 

setiap manusia pasti mempunyai hubungan dengan dirinya sendiri. Hal itu 

membantunya untuk menentukan sikap terhadap manusia lain. Pada poin ketiga 
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adalah hubungan manusia dengan manusia lain, alasan dipilihnya poin ini karena 

naskah drama peneliti bukan jenis drama monolog, artinya di dalam naskah 

tersebut tentunya akan terdapat interaksi dan reaksi antara tokoh satu dengan 

tokoh yang lain melaui dialog.  

Penelitian ini mengacu pada pendekatan sosiologi sastra, karena secara 

garis besar sosiologi sastra dapat mencerminkan keadaan suatu masyarakat dan 

menampilkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Dalam kajiannya sosiologi 

sastra terbagi atas 6 teori penting, yaitu (1) teori Strukturalisme Genetik, (2) teori 

Marxis, (3) teori Trilogi (Pengarang-Isi-Pembaca) Rene Wellek dan Ian Watt, (4) 

teori Diaglosis oleh Mikhail Bakhtin, (5) teori Hegemoni dan (6) teori Ideologi 

oleh Terry Eagleton dan Frederik Jameson (Ratna, 2011:339). Berdasarkan 

keenam teori tersebut, peneliti memfokuskan pada teori trilogi yang digagas 

Wellek dan dilengkapi oleh Weren, karena deskripsi mengenai teori trilogi yang 

dikemukakan Welek serta Werren dapat dijelaskan secara cermat dan lengkap.  

Teori trilogi tersebut meliputi aspek sosiologi pengarang, isi karya sastra 

dan sosiologi pembaca (Wellek dan Austin, 1993:111). Dalam penelitian ini 

peneliti akan melakukan analisis terhadap isi karya sastra yang mengenai nilai-

nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya 

N. Riantiarno. Isi karya sastra bersifat tersirat dan berkaitan dengan masalah 

sosial. Pandangan tersebut membagi isi karya sastra atas empat bagian, yaitu (1) 

sosiologi isi karya sastra dapat dikaji melalui keberadaannya sebagai dokumen 

sosial dan potret kenyataan sosial, (2) sosiologi isi karya sastra dapat dipakai 

untuk menguraikan ikhtisar sejarah, (3) sosiologi isi karya sastra dapat digunakan 
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dalam melakukan analisis mengenai tipe-tipe sosial, dan (4) sosiologi isi karya 

sastra dapat membantu peneliti untuk menganalisis pendekatan linguistik yang 

telah berbudaya. Berangkat dari pemahaman-pemahaman teori tersebut penelitian 

ini akan menghasilkan suatu analisis nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. 

Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno. 

1.2 Batasan Masalah 

Sebuah penelitian harus mengarah dan mengena pada sasaran yang 

diinginkan, oleh sebab itu pembatasan masalah penelitian harus dilakukan. 

Pembatasan tersebut bertujuan agar kajian penelitian tidak terlalu luas yang dapat 

menyebabkan penelitian tidak terfokus. Adapun pembatasan masalah dalam 

representasi nilai moral yang terkandung dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. 

Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno meliputi beberapa aspek, seperti (1) 

hubungan manusia dengan Tuhan, (2) hubungan manusia dengan diri sendiri, dan 

(3) hubungan manusia dengan manusia lain.  

Dalam representasi pengarang terhadap nilai moral di dalam naskah drama 

akan dianalisis melalui perwatakan tokoh yang difokuskan terhadap, (1) 

karakteristik tokoh, (2) lingkungan kehidupan tokoh, (3) perilaku tokoh, (4) 

pandangan tokoh terhadap dirinya sendiri, (5) jalan pikiran tokoh, (6) pandangan 

tokoh lain terhadap tokoh-tokoh utama, (7) percakapan tokoh-tokoh lain terhadap 

tokoh utama, (8) reaksi tokoh-tokoh lain terhadap tokoh utama, dan (9) reaksi 

tokoh utama terhadap tokoh-tokoh lain, baik secara langsung dan secara tidak 

langsung. Adanya relevansi nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. 

Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno terhadap Kurikulum 2013 akan 
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dibatasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI yang mengacu 

pada Kompetensi Inti-1 dan Kompetensi Inti-2 Permendikbud no. 69 tahun 2013. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Nilai moral apa saja yang terepresentasikan dalam naskah drama Maaf. Maaf. 

Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno? 

2) Bagaimana cara pengarang merepresentasikan nilai-nilai moral dalam naskah 

drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno? 

3) Bagaimana relevansi nilai-nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. 

Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno dengan Kurikulum 2013 tingkat 

SMA kelas XI? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan 

pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan nilai moral yang terepresentasikan dalam naskah drama 

Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno. 

2) Menjelaskan cara pengarang merepresentasikan nilai-nilai moral dalam naskah 

drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno. 

3) Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. 

Maaf. Politik Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno dengan Kurikulum 2013 

tingkat SMA kelas XI 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil analisis nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik 

Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno, diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bentuk referensi bahan ajar apresiasi 

drama. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah, karena posisi drama dalam penelitian ini merupakan bagian 

dari sastra yang merupakan kesatuan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Adanya penelitian ini juga akan bermanfaat untuk  mahasiswa dan dosen sebagai 

bahan referensi penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-

nilai moral serta fungsi nilai moral dalam naskah drama Maaf. Maaf. Maaf. Politik 

Cinta Dasamuka karya N. Riantiarno. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

bagi masyarakat agar lebih mengenal dunia sastra khususnya drama, agar tercipta 

para seniman-seniman muda yang berkualitas. 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Nilai Moral 

Menurut Adisusilo (2014:56) nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau 

kelompok, sedangkan moral merupakan realisasi dari kepribadian (mental) pada 

umumnya, bukan hasil pekerjaan pikiran semata (Daradjat, 1976:58). Berdasarkan 
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kedua teori tersebut dapat disimpilkan bahwa nilai moral adalah ukuran suatu 

kebijakan yang harus ditentukan dengan pasti serta mempunyai landasan yang 

kuat atas baik dan buruknya suatu tindakan (Poespoprodjo, 1986:102). 

2) Naskah Drama 

Naskah drama (Wahyudi dan Darmiyati, 2009:21) adalah skenario di 

dalam pementasan sebuah drama yang harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik 

drama, karena naskah drama sangat berbeda dengan bentuk naskah karya sastra 

yang lain. 

3) Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum yang 

berbasis karakter dan kompetensi dengan tujuan membentuk bangsa yang 

bermartabat, memiliki nilai tambah dan nilai jual terhadap masyarakatnya 

sehingga dapat bersaing, bersanding serta bertanding dengan bangsa lain dalam 

percaturan global (Mulyasa, 2014:7). 

 


