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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Karya sastra merupakan sebuah seni kreatif yang didasarkan atas luapan emosi, 

dan pengalaman bagi pengarangnya. Seorang pengarang yang mempunyai seni kreatif 

menuangkan ide-ide dalam bentuk karya sastra. Iswanto (dalam Jabrohim, 2003:64) 

mengungkapkan bahwa karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil 

imajinasi pengarang, serta refleksmya terhadap gejala-gejala sosial di sekitamya. 

Oleh karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian kehidupan masyarakat.  

 Karya sastra menurut genre atau jenisnya terbagi atas puisi, prosa, dan naskah 

drama. Pembagian tersebut semata-mata didasarkan atas perbedaan bentuk fisik, 

bukan substansinya. Substansi karya sastta apa pun bentuknya tetap sama, yakni 

pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap 

ciri-ciri bentuk sastra ini memudahkan proses pemahaman terhadap maknanya.  

 Bentuk karya fiksi yang berupa prosa adalah novel dan cerpen. Novel sebagai 

sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model kehidupan 

yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui sebagai unsur instrinsiknya 

seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain, yang kesemuannya 

tentu bersifat naratif.  
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 Peneliti meneliti novel Si Jamin dan Si johan sebagai objek penelitian karena 

peneiti tertarik dengan cerita kehidupan didalamnya, seperti kekerasan, hak asasi, 

ketidakpedulian, kasih sayang yang terlupakan, dan penindasan tersebut semua ada 

dalam cerita novel Si Jamin dan Si Johan, ketertarikan tersebut membawa peneliti 

ingin meniliti tentang novel dijadikan naskah drama, dalam sastra disebut 

“Transformasi” atau dapat dirnaknakan “perubahan”. Peneliti prihatin terhadap 

zaman sekarang yang tidak banyak penggiat dan penulis naskah yang masih aktif 

menulis, lantaran naskah drama sangat sedikit dibandingkan dengan puisi dan novel. 

Peneliti meyimpulkan transformasi naskah drama yang dikaji berarti memunculkan, 

mengambil, atau memindah unsur-unsur legenda, puisi, cerpen, atau novel ke dalam 

unsur-unsur naskah drama.  

 Hal ini ditegaskan oleh Nurgiyantoro (1998), istilah “transformasi” diartikan 

sebagai “pemunculan, pengambilan, atau pemindahan unsur-unsur pewayangan ke 

dalam unsur-unsur fiksi dengan perubahan”. Adapun wujud transfonnasi yaitu 

terjemahan, salinan, alih huruf, sahajaan, parafrase, dan saduran (Sudjiman, 1993). 

 Transformasi itu adalah: pertama, menarik budaya etnis ke tataran budaya 

kebangsaan, dan kedua menggeser budaya agraris tradisional ke tataran budaya 

industri.   

 Pentignya kajian ini adalah bagaimana cara membuat karya teks naskah drama 

hasil perubahan dari novel, dan kajian ini dapat dijadikan pembelajaran di sekolah. 

Sebelum memulai membaca suatu karya adakalanya mengetahui pengarangnya dan 
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karya sebelumnya, Merari Siregar lahir di Sipirok, Sumatera Utara pada 13 Juli 1896 

dan wafat di Kalianget, Madura, Jawa Thnur pada 23 April 1941. Merari adalah 

sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Novel Azab dan Sengsara (1965) adalah 

karangannya dan merupakan roman yang pertama diterbitkan oleh Balai Pustaka, 

selanjutnya Binasa Karena Gadis Pinangan (1931), Cerita Tentang Busuk dan 

Wanginya Kota Betawi (1942), Cinta dan Hawa Nafsu, dan Si Jamin dan Si Johan 

(1918).  

 Bukan hal yang asing ketika banyak karya sastra yang ditransfonnasi dan 

disadur seperti dijadikan film, sebaliknya naskah film ditulis menjadi novel seperti 

yang diakukan Seno Gumira Ajidarma dalam Biola Tak Berdawai. Selain itu, ada 

juga sebuah puisi bisa dibuat menjadi video klip. Jauh sebelumnya, banyak puisi yang 

ditransformasi menjadi sebuah lagu seperti pada “Aku ingin” karya Sapardi Djoko 

Damono. Transformasi cerpen ke dalam bentuk naskah drama, seperti A.A Navis 

yang mentransfonnasikan cerpen karyanya sendiri berjudul “Robohnya Surau 

Ukaami” menjadi naskah drama. Ada juga Gusmel Riyadh yang mentransformasi 

cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma “Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi”. 

Selain itu, ada juga Mira Lesmana yang mentransformasi novel Laskar Pelangi 

menjadi naskah drama. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi peneliti untuk 

mentransfonnasikan novel Si Jarnin dan Si Johan karya Merani Siregar kedalam 

Naskah Drama. 

 Fenomena mengenai novel yang didramakan kini semakin meningkat di 

kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan rasa penasaran pembaca, apakah novel 
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yang di dramakan akan sama dengan novel tersebut atau tidak. Fenornena ini terjadi 

karena kesuksesan sebuah novel yang berhasil diminati oleh masyarakat luas dan 

biasanya mengalami cetakan ulang sehingga berkali kali membuat sutradara tertarik 

untuk menampilkan novel tersebut dengan berbagai tujuan yaitu merealisasikan 

imajmasi pembaca.  

1.2 Fokus Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

masalah masalah yang khusus. Hal ini dilakukan karena mengingat luasnya cakupan 

masalah yang akan di teliti. Maka dengan ini peneliti hanya berfokus pada unsur 

intrinsic dan proses mentransformasikan novel Si Jamin dan Si Johan kedalam 

naskah drama.  

1.3 Rumusan Masalah  

Bertolak dan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Adapun masalahnya 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana wujud unsur instrinsik novel Si Jamin dan Si Johan karya Merari 

Siregar didalam naskah drama?  

b. Bagaimana wujud langkah-langkah transformasi novel Si Jamin dan Si Johan 

karya Merari Siregar ke dalam naskah drama? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan permasalahan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan unsure-unsur instrinsik novel Si Jamin dan Si Johan karya 

Merari Siregar didalam naskah drama. 

b. Mendeskripsikan langkah-langkah transformasi novel Si Jamin dan Si Johan 

karya Merari Siregar kedalam naskah drama. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoretis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi terhadap 

kajian sastra, khususnya pada novel Si Jamin dan Si Johan karya Merari Siregar. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

transformasi, tatacara menulis naskah dan bagaimana melihat sisi pada novel Si Jam 

in dan Si Johan, serta dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat praktis yang dapat kita peroleh 

dari hasil penelitian ini adalah:  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai karya Merari Siregar, 

yaitu novel Si Jamin dan Si Johan yang telah mengalami perubahan bentuk 

melalui medium genre naskah, berupa naskah drama dengan judul yang sama. 
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Dengan demikian, melalui informasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

apresiasi dan penghargaan masyarakat terhadap hasil dan bentuk karya seni 

pertunjukan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai refrensi bagi peneliti

selanjutnya dalam mengkaji novel Si Jamin don Si Johan dari sisi lain.


