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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka sebagai 

landasan teori sehingga hasil penelitian akan dikuatkan dengan adanya teori yang 

melandasi. Adapun kajian pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut:  

2.1.1 Potret Kemiskinan  

Kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan 

dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok 

penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi 

pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas 

pendapatan lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, pemukiman, 

kesehatan dan pendidikan (Suyanto,2013:3) 

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan menjadi  

fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara. Wujud kemiskinan  

tercermin pada rumah tangga miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.  

Karakterisik rumah tangga miskin dapat dilihat dari jumlah pekerja dan tempat  

tinggal, pemilikan, dan penguasaan tanah (pertanian), tingkat pendidikan dan jam  

kerja kepala rumah tangga, serta jenis dan status pekerjaan (Badan Pusat Statistik,  

1992).  
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Kemiskinan telah membatasi berbagai hak rakyat seperti (1) hak rakyat 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk 

memperoleh perlindungan hukum; (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; 

(4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, 

dan papan) yang terjangkau; (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas 

kebutuhan pendidikan; (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan 

kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) hak rakyat untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak 

rakyat  untuk berinovasi; (10) hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya 

dengan Tuhan, dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan 

mengelola pemerintahan dengan baik. 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadan dimana seorang, 

keluarga atau  angota masarakat tidak mempunyai kemanpuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara wajar sebagai mana angota lain pada umumnya 

(Abdulsyani 2002:190). Dalam kontek pembahasan kajian penelitian ini 

kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan 

adanya kebutuhan sosial.  

1) Kekurangan Materi  

Dalam hal ini kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau 

barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami 

sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-

barang yang bersifat kebutuhan dasar. Kekurangan sering dikaitkan dengan 

standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari satu negara ke negara 
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lainya, bahkan dari satu komonitas ke komonitas lainya dalam satu negara.  

2) Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpatisipasi dalam masyarakat. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan 

sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti 

lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi. 

Melihat fenomena kemiskinan yang terjadi dalam naskah drama Kampung 

Kardus karya Gepeng Nugroho yang terjadi dapat disebabkan oleh dua bentuk 

dari golongan kemiskinan yaitu Natural dan Struktural. Kemiskinan natural 

adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik 

pada segi sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya. Sedangkan 

kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor 

buatan manusia seperti: kebijakan perokonomian yang tidak adil, penguasaan 

faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi, dan kolusi serta tatanan 

perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara 

tertentu (Suryawati, 2004:78). 

2.1.1.1 Bentuk Kemiskinan  

Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya 

sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada 

bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). 

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang 

diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak 

seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat 

maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) 
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(Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan 

kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga 

mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.. 

Kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan 

tersebut adalah (Suryawati, 2004):  

1) Kemiskinan Absolut  

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang 

atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau 

konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan 

standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai 

sebagai konsep untuk mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok 

orang yang disebut miskin.  

2) Kemiskinan Relatif  

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi 

karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke 

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan 

pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang 

belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya 

dikenal dengan istilah daerah tertinggal.  

3) Kemiskinan Kultural  

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai 
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akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya 

berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk 

memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini 

dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, 

dan relatif pula bergantung pada pihak lain.  

4) Kemiskinan Struktural  

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada 

suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung 

adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga 

terkadang memiliki unsur diskriminatif.  

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan 

hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun 

pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan. Salah satu perdebatan tersebut 

adalah menetapkan definisi terhadap seseorang orang yang disebut miskin.  

2.1.1.2 Faktor-Faktor Kemiskinan  

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang 

dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut 

miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah 

kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan 

bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, 

kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan 

pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk 
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mengkonsumsi. Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah 

menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk 

memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah 

Penghasilan merupakan faktor penentu seseorang atas status sosialnya.  

Kemiskinan muncul sebagai masalah apabila perbedaan kedudukan ekonomi 

masyarakat ditetapkan secara tegas. Keterbatasan wawasan, kurangnya 

ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah mempengaruhi 

penghasilan seseorang. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat rendahnya 

pendapatan dan keterbatasan sumber daya alam. Kurangnya pendapatan 

merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan  kerja.  

Minimnya penghasilan seorang pemulung dikarenakan kurangnya 

keterampilan yang dimiliki. Kurangnya penghasilan mengakibatkan  

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan  

standar yang berlaku. 

Secara kultural, kemiskinan juga disebabkan pandangan dunia yang keliru, 

yang dipengaruhi pemahaman nilai-nilai agama yang sempit, pasif dan fatalistik. 

Pandangan ini membuat masyarakat menjadi tertutup dan menolak akan terjadinya 

perkembangan pada dunia luar sehingga membuat mereka semakin tertinggal, 

bersifat apatis dan semakin miskin. Rasa malas dan sikap ketergantungan pada 

orang lain ataupun pemerintah menjadi pemicu semakin suburnya masyarakat 

miskin secara kultural. Mereka enggan untuk bekerja keras untuk merubah 

nasibnya karena mereka merasa sudah ditakdirkan untuk menjadi miskin. Pola 

demikian semakin diperkuat dengan rasa ketergantungan mereka terhadap orang 
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lain atau pemerintah yang hanya memberikan bantuan , tidak memberdayakan 

mereka agar dapat “mentas” dari kubangan kemiskinan.  

Lebih lanjut kemiskinan dalam pandangan kultural (budaya), disebabkan 

rendahnya kapabilitas masyarakat yang diakibatkan budaya masyarakat tertentu, 

misalnya rasa malas, tidak produktif, ketergantungan pada orang lain, dan 

kebodohan. Adanya budaya gadai menggadai dan hutang menghutang untuk dapat 

hidup serta tidak adanya kesetiaan terhadap satu jenis pekerjaaan. Pola hidup pada 

masyarakat ketika panen raya, adat istiadat yang konsumtif seperti berbagai pesta 

rakyat atau upacara perkawinan, kelahiran dan bahkan kematian yang dibiayai di 

luar kemampuan dikarenakan prestise dan keharusan budaya juga turut 

melanggengkan kemiskinan di masyarakat. 

Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-

indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan 

pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih 

dipakai untuk menentukan kondisi miskin merupakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya kemskinan yaitu :  

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, 

dan ketrampilan yang memadai.  

2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah. 

3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di 

lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga 

setengah menganggur. 

4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat 

pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum 
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area). 

5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan 

kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada 

umumnya. 

2.1.1.3 Dampak Kemiskinan  

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu 

permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan sosial saja yakni 

kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. 

Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak 

kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan 

penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal 

yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.   

Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk 

juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak 

yang terjadi akibat adanya kemiskinan:   

a) Banyaknya pengangguran   

b) Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak tidak lagi mampu 

mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka 

merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya 

maka jalan pintas pun dilakukan   

c) Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi 

membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau 

pendidikan   
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d) Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi 

membuat masyarakat miskin memtuskan untuk tidak berobat. Sehingga, 

mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak 

(Mubyarto,2000:20)  

Kemiskinan lebih mayoritas pada kurangnya  kebutuhan pokok dimana 

konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan 

kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan 

menjadi rendah seperti menjadi sebuah dampak kemiskinan bagi masyarakat, 

yaitu sebagai berikut:  

1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang 

disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah 

yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.  

2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit 

dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga 

sangat rentan terhadap resiko kematian. 

3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat 

keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat 

tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan 

berdampak mengganggu kesehatan.  

4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan 

pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai 

dengan standar pendidikan.  

2.1.2 Naskah Drama  

2.1.2.1 Definisi Naskah Drama  

Drama adalah sebuah genre sastra yang penampilan fisiknya 
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memperlihatkan secara verbal adanya dialog atau cakapan diantara tokoh-tokoh 

yang ada (Budianta dkk., 2002: 95). Dalam pertunjukkan drama, yang paling 

penting adalah dialog atau percakapan yang terjadi di atas panggung karena 

dialog tersebut menentukan isi dari cerita drama yang dipertunjukkan. Drama 

termasuk salah satu genre sastra imajinatif, yang mengungkapkan cerita melalui 

dialog-dialog para tokohnya. Tujuan utama drama adalah untuk dipertunjukkan 

di atas panggung, namun drama juga bisa dibaca seperti layaknya puisi, prosa, 

atau novel ketika sudah terbentuk dalam sebuah naskah.  

Membicarakan naskah sangat penting artinya bagi drama/teater bagaikan 

“jantung” untuk sebuah pementasan. Sebagai seorang seniman, maka penulis 

lakon menuangkan ide-ide ceritanya menurut dorongan artistiknya, dengan 

berbagai kecendrungan bentuk dan gaya. Mungkin ia akan melahirkan naskah-

naskah konvensional dengan segala tertib teknisnya, tetapi mungkin pula ia 

melahirkan naskah-naskah eksperimental dengan sosok bentuk yang lebih bebas.  

Sesuai pengertian tentang pengertian naskah drama tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa naskah drama merupakan suatu teks tertulis yang ditandai 

adanya dialog-dialog antar tokoh dan terdapat sebuah alur yang menghubungkan 

cerita tersebut. Drama merupakan bentuk karya sastra yang tersusun dari unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur dalam drama tidak jauh berbeda dengan 

unsur dalam cerpen, novel maupun roman. Dialog menjadi ciri formal drama 

yang membedakannya dengan bentuk prosa lainnya.  

2.1.2.2 Unsur-Unsur Naskah Drama  

Adapun unsur-unsur naskah drama, yaitu sebagai berikut:  

1) Plot atau Alur Drama  
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Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir 

yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Menurut 

Wiyanto (2002: 24), secara rinci, perkembangan plot drama ada enam tahap, 

yaitu eksposisi, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, dan keputusan.  

(a)  Eksposisi  

Tahap ini disebut pula tahap perkenalan, karena penonton mulai 

diperkenalkan dengan lakon drama yang akan ditontonnya meskipun 

hanya dengan gambaran selintas. Wujud perkenalan ini berupa penjelasan 

untuk mengantarkan penonton pada situasi awal lakon drama. 

(b) Konflik  

Pemain drama sudah terlibat dalam persoalan pokok. Dalam tahap 

ini mulai ada insiden (kejadian). Insiden pertama inilah yang memulai 

plot sebenarnya, karena insiden merupakan konflik yang menjadi dasar 

sebuah drama. 

(c) Komplikasi  

Insiden kemudian berkembang dan menimbulkan konflik-konflik 

yang semakin banyak dan ruwet. Banyak persoalan yang kait-mengait, 

tetapi semuanya masih menimbulkan tanda tanya. 

(d) Krisis  

Dalam tahap ini berbagai konflik sampai pada puncaknya (klimaks). 

Bila dilihat dari sudut penonton, bagian ini merupakan puncak ketegangan. 

Namun, bila dilihat dari sudut konflik, klimaks berarti titik pertikaian 

paling ujung yang dicapai pemain protagonis (pemeran kebaikan) dan 

pemain antagonis (pemeran kejahatan). 
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(e) Resolusi  

Dalam tahap ini dilakukan penyelesaian konflik. Jalan keluar 

penyelesaian konflik-konflik yang terjadi sudah mulai tampak jelas. 

(f) Keputusan  

Dalam tahap terakhir ini semua konflik berakhir dan sebentar lagi 

cerita selesai. Dengan selesainya cerita, maka tontonan drama sudah usai 

(bubar).   

Plot dalam drama berfungsi (1) untuk mengungkapkan buah pikiran 

penulis teks, (2) menangkap, membimbing dan mengarahkan perhatian 

pembaca atau penonton, (3) mengungkapkan dan mengembangkan watak 

tokoh-tokoh cerita. Untuk menyusun gambaran peristiwa tersebut sehingga 

membentuk sebuah plot, pembaca mungkin akan menggarapnya berdasarkan 

urutan waktu maupun urutan sebab akibat.  

2) Dialog  

Dialog adalah ekspresi yang diungkapkan oleh tokoh lewat media 

bahasa. Dialog-dialog yang dilakukan harus mendukung karakter tokoh yang 

diperankan dan dapat menunjukkan plot lakon drama. Dialog dapat terjadi 

antara dua tokoh atau lebih yang memperlihatkan perilaku atau watak masing-

masing tokoh. Pada umumnya peranan dialog dalam teks dramatik adalah 

untuk menghidupkan tokoh atau membangun tokoh, watak, ruang, waktu dan 

lakuan. Dalam dialog biasanya ada interaksi timbal balik atau ada reaksi dari 

lawan main. Hal ini yang sebagai ciri dan fungsi dari dialog.  

Dalam drama ada dua macam cakapan, yaitu dialog dan monolog. 

Disebut dialog ketika ada dua orang atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. 
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Disebut monolog ketika seseorang tokoh bercakap-cakap dengan dirinya 

sendiri. Dialog dan monolog merupakan bagian penting dalam drama, karena 

hampir sebagaian besar teks didominasi oleh dialog dan monolog. Itulah yang 

membedakan teks drama dengan puisi dan novel (Wiyatmi, 2006: 52).  

Menurut Waluyo (2001: 22), dialog juga harus hidup, artinya 

mewakili tokoh yang dibawakan. Watak secara psikologis, sosiologis maupun 

fisiologis dapat diwakili oleh dialog itu. Dialog dalam drama dapat berupa 

prosa maupun puisi. Dalam drama modern, kebanyakan dialog ditulis dalam 

bentuk prosa. Dialog yang baik ditentukan oleh panjang atau pendeknya 

dialog itu.  

Dalam definisi tersebut di atas disimpulkan bahwa dialog itu menarik 

hati. Dalam teks drama dialog biasanya ditulis setelah titik dua atau jika tidak 

menggunakan titik dan dibawah tokoh yang mengucapkan dialog tersebut. 

Selain itu Menurut Waluyo (2001: 22), dialog juga harus hidup, artinya 

mewakili tokoh yang dibawakan. Watak secara psikologis, sosiologis maupun 

fisiologis dapat diwakili oleh dialog itu. 

3) Tema  

Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran 

pokok ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang 

menarik (Wiyanto, 2002: 23). Sedangkan Waluyo (2001: 24) menyatakan 

tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema 

berhubungan dengan premis dari drama tersebut yang berhubungan pula 

dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandangan yang 

dikemukakan oleh pengarangnya. Sudut pandangan ini sering dihubungkan 
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dengan aliran yang dianut oleh pengarang tersebut.  

Unsur buah pikiran atau tema dalam drama terdiri dari masalah, 

pendapat, dan pesan pengarang. Unsur-unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam drama, tema akan 

dikembangkan melalui alur dramatik dalam plot melalui tokoh-tokoh 

protagonis dan antagonis dengan perwatakan yang memungkinkan konflik 

dan diformulasikan dalam bentuk dialog. 

4) Latar  

Waluyo (2002: 23) menyatakan bahwa latar atau tempat kejadian 

cerita sering pula disebut latar cerita. Wiyatmi (2006: 51) menyatakan latar 

dalam naskah drama meliputi latar tempat, waktu dan suasana yang akan 

ditunjukkan dalam teks samping. Untuk memahami latar, maka seorang 

pembaca naskah drama, juga para aktor dan pekerja teater yang akan 

mementaskannya harus memperhatikan keterangan tempat, waktu, dan 

suasana yang terdapat pada teks samping atau teks non dialog.  

5) Amanat  

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada 

pembaca naskah atau penonton drama (Wiyanto 2002: 24). Pesan itu tentu 

saja tidak saja disampaikan secara langsung, tetapi lewat lakon naskah drama 

yang ditulisnya. Artinya, pembaca atau penonton dapat menyimpulkan, 

pelajaran moral apa yang diperoleh dari membaca atau menonton drama itu. 

Amanat sebuah drama akan lebih mudah dihayati penikmat, jika drama itu 

dipentaskan. Amanat itu biasanya memberikan manfaat dalam kehidupan 

secara praktis. 
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2.1.3 Sosiologi Sastra  

Karya sastra lahir dari kemajemukan dan kompleksitas unsur budaya dalam 

suatu masyarakat. Untuk itulah sosiologi hadir sebagai ilmu yang mempelajari 

hubungan karya sastra dan masyarakatnya. Kemajemukan dan kompleksitas 

yang terdapat dalam masyarakat merupakan sebuah struktur yang dinamis sama 

halnya dengan struktur yang terdapat dalam karya sastra (Ratna, 2005:295-296). 

Menurut Swingewood dalam Faruk (2010:1) sosiologi didefinisikan 

sebagai studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, 

studi lembaga- lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra adalah suatu 

reduksi terhadap persoalan sosiologi yang sangat kompleks. Pada dasarnya, 

sosiologi memang mempelajari kehidupan nyata manusia sebagai suatu 

kolektivitas, tetapi dalam prakteknya digunakan banyak teori dan metodologi 

yang berbeda bahkan saling bertentangan mengenai kehidupan tersebut dan cara 

memperoleh pengetahuan mengenainya (Faruk, 2001:1). Berkaitan dengan 

masyarakat, Swingewood (1972:12-13) memberikan tiga konsep dalam sosiologi 

sastra, yakni sastra dilihat dari proses produksi dan kepengarangannya, sastra 

sebagai cermin sosial, dan sastra dalam hubungan dengan sejarah. 

Pertama, pendekatan tentang kepengarangan dan produksi adalah sebuah 

pendekatan yang sering disebut-sebut dalam sosiologi sastra. Hal ini dikarenakan 

tidak lepasnya pengarang sebagai anggota lembaga masyarakat. Menurut konsep 

ini, sosiologi sastra sebagai suatu kajian tidak selalu terpaku pada teks sebagai 

suatu yang besar dan harus dikaji, tetapi masyarakat diluar teks seperti 

pengarang dan produksi adalah suatu bagian yang penting. Swingewood 

menyebutkan bahwa pendekatan ini memindahkan pembahasan unsur internal 
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karya sastra ke pembahasan produksi karya sastra, khususnya situasi dan kondisi 

pengarang. 

Kedua, karya sastra adalah cermin sosial. Sebuah sastra bukan hanya 

menyajikan bahasa yang indah, tetapi karya sastra adalah suatu dokumentasi 

sejarah dan  berfungsi sebagai refleksi sosial. Sebagai refleksi sosial, pembaca 

akan menemukan perilaku masyarakat tertentu atau kejadian dalam sebuah karya 

sastra. Ketiga, karya sastra berhubungan erat dengan sejarah. Konsep ini 

memandang keberlangsungan sejarah yang terjadi pada masa silam akan terekam 

dalam sebuah karya sastra. Sastra memiliki ruang sebagai media pengarang 

menyalurkan keresahan-keresahan pada masa lampau. 

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, dapat diketahui bahwa sosiologi 

sastra menurut Swingewood menekankan pada bentuk struktur sosial dalam 

karya sastra dan bentuk struktur sosial berkaitan langsung dengan lembaga-

lembaga sosial yang terbentuk pada alur cerita karya sastra. Dalam wacana studi 

sastra, sosiologi sastra sering kali didefinisikan sebagai salah satu pendekatan 

dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan atau sosial . 

2.2 Kajian Penelitian Relevan  

Kajian Penelitian relevan memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai bahan 

perbandingan atas analisis yang telah dilakukan. Penelitian relevan ini berkaitan 

dengan analisis yang dilakukan beserta tinjauan teori yang digunakan. Adapun 

beberapa penelitian relevan yang digunakan peneliti, adalah sebagai berikut :  
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1. Nurhamidah (2013) dengan judul “Pergulatan Ibu dan Gadis Kecil Miskin

Dalam Meraih Pendidikan (Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel Ma

Yan)”.

 Analisis dalam kajian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-

aspek feminisme yang dikaji dalam tokoh yaitu Ma Yan dan ibunya Bai Juhua 

dalam novel Ma Yan karya Sanie B. Kuncoro serta nilai-nilai pendidikan yang 

ditanamkan oleh tokoh tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

bidang kajian sastra. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi, menganalisis isi novel berupa 

kata-kata atau kalimat dalam novel dengan menggunakan pendekatan 

feminisme. Pemasalahan yang di hadapi dari kisah novel Ma Yan menyangkut 

tridisi patriarki yang sangat melekat dan sulit untuk dilepaskan, serta 

perjuangan seorang gadis kecil dan ibunya dalam mendapatkan pendidikan 

dalam tradisi patriarkat. “ 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek 

penelitian yang digunakan jika sebelumnya menggunakan novel dan 

pendekatan feminimisme sedangkan yang akan dilakukan adalah melihat potret 

kemiskinan dalam sebuah naskah drama yang juga hanya narasi namun tidak 

ditayangkan dengan pendekatan sosilogi sastra.  

2. Sulistiyana (2013) dengan judul “Representasi Kemiskinan Dalam Novel

Jatisaba Karya Ramayda Akmal (Kajian Sosiologi Satra)”.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana kenyataan sosial 

tersebut direpresentasikan oleh pengarang dalam karya sastra. Sejauhmana 

sebuah karya sastra dapat merepresentasikan kondisi sosial suatu masyarakat 
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tertentu, yang dalam hal ini masyrakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan adanya empat gambaran kemiskinan dalam novel, yaitu 

kemiskinan pendidikan, harta, moral dan agama. Kemiskinan tersebut 

merepresentasikan kenyataan sosial masyarakat Cilacap yang menjadi latar 

cerita, representasi kemiskinan dengan persoalan sosial yang muncul dalam 

novel adalah hubungan sebab akibat.  

Gambaran persoalan sosial dalam novel tersebut menjadi representasi dari 

masalah sosial yang dialami masyrakat Indonesia. Model representasi yang 

digunakan adalah model represntasi aktif, sehingga dalam merepresentasikan 

kemiskinan dan permasalahan sosial, terdapat pemaknaan yang berupa kritik 

terhadap kenyataan yang digambarkan. Kritikan tersebut yaitu berupa gugatan. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

terkait objek yang digunakan yaitu Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal. 

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kemiskinan 

sebagai kajian sosiologi sastra dalam pembahasannya.  


