BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang : (1) latar belakang, (2) masalahpenelitian,
(3) fokus penelitian, (4) tujuanpenelitian (5) manfaat penelitian, (6)
asumsipenelitian, (7) ruanglingkuppenelitian (8) definisi istilah. Kedelapan hal
tersebut diuraikan sebagai berikut

1.1 Latar BelakangPenelitian
Ilmu pengetahuan tekhnologi semakin hari semakin berkembang begitu
pula dengan dunia pendidikan terus menghasilakan inovasi pembelajaran yang
relevan dengan perkembangan zaman. Pada era globalisasi sekarang ini
pendidikan tidak identik dengan sekolah, namun sekarang pendidikan juga dapat
dilakukan melalui budaya. Salah satu media tersebut adalah sastra.Rokhmansyah
(2014, hal.2)
menyatakanbahwasastraadalahungkapanpribadimanusiaberupapengalaman,
pemikiran, perasaan, ide, semangatkeyakinandalamsuatubentukgambarkonkret
yang membangkitkanpesonadenganalatbahasa.SedangkanmenurutKosasih(2012,
hal.2) setiap karya sastra tidak bisa tercipta tanpa melibatkan unsur-unsur
kebudayaan. Berdasarkanpendapattersebutsastraadalah karya sastra yang terkait
dan melibatkan dinamika suatu kehidupan masyarakatyang
diungkapkanolehpribadimanusia yang punya adat dan tradisi tertentu.Karya sastra
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memiliki beberapa macam karya sastra yaitu drama, cerita rakyat, karangan prosa,
karangan puisi.Karyasastra yang akanditelitiadalahnaskah drama siswa.
Drama menurut Putra (2012, hal.1) merupakan jenis karya sastra proyeksi
kehidupan manusia yang ditampilkan dalam bentuk pementasan. Sebagai
interpretasi kehidupan, drama erat hubungannya dengan cerita yang terjadi dalam
kehidupan nyata.Drama juga disebut sebagai potret kehidupan, baik potret suka
duka, pahit manis, maupun hitam putih kehidupan manusia. Drama memiliki
banyak perkembangan. Dengan perkembangannya tersebut drama dijadikan
sebagai salah satu tujuan pembelajaran yang harus diajarkan kepada siswa
disekolah. SedangkanmenurutEndaswara (2011, hal.20) drama
adalahsebuahpermainan yang penuhartistik.Drama selalumengikutistrukturalur
yang tertera.Setiappenulisannaskah,akanmembayangkanadaperjalanancerita,
adatema, nilai yang ditanamkandansebagainya. Naskah drama menurut Putra
(2012, hal. 26) merupakanuraian yang benarbenarharuslengkapdansudahsiapdimainkandiataspanggung.SedangkanmenurutEnd
aswaranaskah drama adalahkesatuanteks yang membuatkisah.Naskahatauteks
drama dapatdigolongkanmenjadidua, yaitu: 1) part text, 2) full
text.Berdasarkanpendapat diatasdapatdisimpulkanbahwa drama
merupakansuatupementasan yang dilakukanolehsekelompok orang
denganmengikutialurcerita yang adapadateksnaskah drama.
Sebagaikaryasastra, drama sepertihalnyapuisi, cerpen, ataupun novel,
memilikiunsur-unsurpembangunnya.MenurutWaluyo (dalamSuroso(2015,hal.11),
drama terbangunatasstrukturfisikdanstrukturbatin. Strukturfisik drama adalah: 1)
alur, 2) penokohan/ perwatakan, 3) dialog, 4) latar, 5) tekssamping
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(petunjukteknis) sedangkanstrukturbatin drama adalah: 1)tema, 2)
amanat.Penelitimemilihnaskah drama karena didalamnaskah drama
mengandungnilaikehidupansalahsatunyayaitunilaipendidikankarakter.
Pendidikankaraktermenurut Thomas Lickona (dalamGunawan, 2017,
hal.23)
adalahpendidikanuntukmembentukkepribadianseseorangmelaluipendidikanbudipe
kerti, yang hasilnyaterlihatdalamtindakannyataseseorang, yaitutingkahlaku yang
baik, jujurbertanggungjawab, menghormatihak orang lain, kerjakeras,
dansebagainya.Sedangkan menurut Zubaedi (2015, hal. 15) pendidikan karakter
adalah pendidikan budi pekerti plus yang intinya merupakan program pengajaran
di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat siswa dengan cara
menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam
hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, dan kerja sama yang menekankan
ranah kognitif (berpikir rasional), ranah skill (keterampilan, terampil mengolah
data, mengemukakan pendapat, dan kerja
sama).Berdasarkanpendapattersebutpendidikankarakteradalah bentuk kegiatan
manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik
kepribadiantingkahlakubaikseseorangdenganbertujuanmengembangkanwatakdeng
ancaramenghayatinilai-nilaidankeyakinanmasyarakat.
MenurutKemendiknas (dalamGunawan, 2017, hal. 32) dalambuku “
PanduanPendidikanKarakter”, kemudianmerincisecararingkaskelimanilainilaitersebut yang harusditanamkankepadasiswa., berikutininilai- nilaiKarakter
yang Dikembangkan di Sekolahsebagaiberikut.1) Nilai karakterhubungannya
manusia dengan Tuhan Yang MahaEsa (Religius).2) Nilai karakterhubungan
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dengan diri sendiri,meliputi : (1) jujur, (2) bertanggungjawab, (3)
bergayahidupsehat, (4) disiplin, (5) kerjakeras, (6) percayadiri, (7)
berjiwawirausaha, (8) berpikirlogis, kritis, kreatif, daninovatif, (9) mandiri, (10)
ingintahu, (11) cintailmu. 3)Nilai karakterhubungannya dengan sesama,meliputi:
(1) sadarakanhakdankewajibandiridan orang lain, (2) patuhpadaaturanaturansosial, (3) santun, (4) demokratis. (4) Nilai karakterhubungannyadengan
lingkungan, dan (5) Nilai karakterhubungan dengan kebangsaan,Nasionalisme,
danmenghargaikeberagaman.Penelitianinidifokuskanuntukmencarinilaipendidikan
karakter yang adapadanaskah drama.
Naskah drama yang akanditelitiolehpenelitiyaitunaskah drama siswakelas
VIII A semester 1 SMP Negeri 1 Sumberwringin. Penelitimemilihnaskah drama
siswatersebutkarena 1) pembelajran dramadicantumkandalam SK
mengapresiasipementasan drama dan KD 5.1 menanggapiunsurpementasan
drama 5.2 mengevaluasipemerantokohdalampementasan drama, 2) pembelajran
drama pernahdiajarkanpada semester 1 oleh guru Bahasa Indonesia, 3)
sekolahtersebutbelumpernahadapenelitiansebelumnya.
PenelitiantentangpendidikankarakterjugapernahditelitiolehLia Sari
Budiatidenganjudul, “Nilai-nilaipendidikankarakterdalam novel terbelah di
langitAmerikakaryaHanumSalsabielaRaisdanRanggaAlmahendra“.
Penelitiantersebutmemilikikesamaanyaitumenelitinilainilaipendidikankarakter.Letakperbedaanpenelitidenganpenelitisebelumnyayaitupa
daobjeknya, jikapenelitianterdahulumenggunakanobjek
novelmakapadapenelitianinimenggunakannaskah drama siswa.
Berdasarkanlatarbelakang di atas,
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penelititertarikuntukmenelitilebihlanjutmengenainilaipendidikankarakter.Dengand
emikian, judulpenelitianiniadalah “Analisisnilainilaipendidikanksarakterpadanaskah dramakarangansiswakelas VIIIA semester 1
di SMP Negeri 1 Sumberwringintahunpelajaran2018/2019”.

1.2 Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalahpenelitimerumuskanmasalah yang
akandiungkapkandaripenelitianiniadalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan
karakter yang terdapatdalam naskah dramakarangansiswa kelas VIII A semester 1
SMP Negeri 1 Sumberwringin tahun pelajaran 2018/ 2019 ?

1.3 FokusPenelitian
Penelitianiniberfokuspadanaskah drama siswa yang akanditeliti.
Yangbertujuanuntukmengetahuinilai-nilaipendidikankarakter yang
terdapatdalamnaskah drama siswakelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 1
Sumberwringintahunpelajaran 2018/2019.

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan
karakter yang terdapat dalam naskah drama karangan siswa kelas VIII A Semester
1 SMP Negeri 1 Sumberwringin tahun pelajaran 2018/2019.

1.5 Manfaat Penelitian
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Manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini
diuraikan sebagai berikut.
1) Bagi GuruBahasa Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan
dapatdigunakanuntukmemperkayametodedanstrategidalampembelajarantentan
gsastrakhususnya drama.
2) Bagi Siswa.
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmeningkatkankempuandalammemahamikar
yasastrakhususnya drama.
3) BagiPembaca. Hasilpenelitianinidiharapkanmemberikangambaran,
wawasandanpengetahuanbagipembacatentangkaryasastrakhususnya drama.
4) Bagi Peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi dalam pengembangan nilai karakter pendidikan bagi peneliti
selanjutnya.

1.6 AsumsiPenelitian
Asumsipenelitianiniadalahbahwa di dalamnaskah drama
karangansiswakelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 1
SumberwringinTahunpelajaran 2018/2019 terdapatnilai-nilaipendidikankarakter.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian
Ruanglingkuppenelitiansangatpentingdalammendekatkanpadapokokperma
salahan yang akandibahas,
sehinggamenjadisimpulandalammenginterpretasihasilpenelitian.
Adapunruanglingkupdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut.
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1) Fokuspenelitianberupanaskah drama karangansiswakelas VIIIA semester 1
SMP Negeri 1 SumberwringinTahunpelajaran 2018/2019.
2) Data dalampenelitaniniberupanilai-nilaipendidikankarakter
yangterdapatdalamnaskah drama siswakelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 1
SumberwringinTahunpelajaran 2018/2019.
3) Sumberdatadalampenelitianiniadalahnaskah drama siswakelas VIIIA semester
1 SMP Negeri 1 SumberwringinTahunpelajaran 2018/2019.
4) LokasidalampenelitianiniadalahSMP Negeri 1 Sumberwringin.

1.8 Definisi Istilah
Definisiistilahyaituuntukmenghindarikesalahpahamandalammenafsirkanist
ilahdan agar tidaktimbulperbedaanpenjelasanataukurangjelasan.
Adapundefinisiistilah yang digunakandalampenelitianinisebagaiberikut.
1) Nilai pendidikan karakter adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan
mendorong orang untuk berbuat positif di dalam kehidupannya sendiri atau
bermasyarakat.
2) Naskah drama karangansiswakelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 1
SumberwringinTahunpelajaran 2018/2019 adalah bentuk penyajian dalam
tulisan yang disusun berdasarkan alur cerita.

