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A. Unsur-unsur Drama 

1. Teks Drama 

Bacalah teks drama berikut 

Dilarang ke Luar Rumah 

Kerajaan Damai sedang dilanda wabah berbahaya. Wabah itu menyerang semua 

kalangan. Dari rakyat miskin, kaya, prajurit, bahkan pejabat di kerajaan itu terkena 

wabah tersebut. 

Raja : “Aku perintahkan semua rakyatku untuk tidak ke luar rumah!” (Perintah sang 

Raja dalam pertemuan darurat kerajaan) 

Patih : “Bagaimana dengan pelayanan kerajaan kepada rakyat, sang Raja?” (Tanya 

Patih yang wajahnya pucat karena wabah telah mengenai dirinya) 

Raja : “Kerajaan tidak dapat melakukan pelayanan kepada rakyat. Hal ini demi 

keselamatan semua.” (Jawab Raja dengan tegas) 

Pertemua darurat itu berakhir dan pengumuman ditempel dimana-mana serta diumumkan 

melalui tempat-tempat umum. 

Sayangnya, ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya tidak mau 

mengikuti perintah raja. 

Ibu : “Kebutuhan makanan kita cukup untuk satu purnama.” (Ibu memulai 

peracakapan di rumah sederhana itu) 

Bapak : “Benar sekali, Bu. Kita akan aman. Wabah yang semakin merebak ini semoga 

tidak menyerang kita. (Bapak menanggapi sambil meminum ramuan sebagai 

peningkat daya tahan tubuh) 

Anak : “Pak, Bu, aku ingin berburu. Bosan rasanya aku di rumah. Setiap hari 

makannya hanya itu-itu saja. (Anak muda berusia 17 tahun yang memiliki 

badan gagah sudah merasa bosan di rumah. Tidak betah dengan perintah raja 

untuk tidak ke luar rumah) 

Ibu : “Jangan, Nak! Aku mohon. Jangan ke luar rumah.” (Seketika sang Ibu 

memegang lengan sang Anak. Mencegah agar sang anak tidak ke luar rumah. 

Wajahnya khawatir) 

Bapak : “Kamu masih ingat pengumuman dari sang Raja?” (Tanya bapaknya) 

Anak : “Tentu masih, Pak. Aku tetap akan ke luar. Aku ingin berburu. Makan daging 

hasil buruan akan lebih menyenangkan daripada di rumah seperti ini. (Mulai 

beralasan. Merasa dirinya mampu bertahan dari wabah penyakit yang sedang 

menyerang) 
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Ibu : “Kau tahu, Nak, wwabah itu berbahaya. Wabah itu akan membuatmu lemah.” 

(Ibu semakin khawatir karena anaknya bersikeras ke luar rumah berburu) 

Anak : (Sang Anak memperlihatkan tubuhnya yang gagah dan kekar) “Apakah Ibu 

tidak lihat? Badanku gagah dan kekar. Wabah itu tak mampu menyerangku.” 

Ibu : “Anakku, aku mohon jangan pergi!” (Air mata tak tertahankan ke luar dari 

matanya) 

Anak : “Aku akan tetap pergi, Bu.” (Anak muda itu pergi dengan busur dan mata 

panah) 

Hari mulai petang. Ibu dan Bapak sedang menikmati kegelisahan. Ibu tak bisa makan 

sebelum sang anak pulang. Sang Bapak tak mampu memejamkan mata karena wabah 

mengancam keselamatan sang anak di luar sana. 

Tiba-tiba terdengar benturan di pintu rumahnya. 

BRUK! 

Ibu : “Pak, apa itu? Jangan-jangan itu anak kita.” (Memegang tangan Bapak sambil 

wajahnya memelas) 

Bapak : (Membuka pintu dan melihat sang anak terbaring lemas di depan pintu) 

“Anakku!” 

Ibu : “Anakku. Apa yang terjadi, Nak?” (sang Ibu langsung meraih tubuh anaknya 

yang lemas itu. Kemudian bersama bapak, sang anak diangkatnya ke amben) 

Tubuh anak muda semakin dingin. Wajahnya pucat pasi. Otot-otot di wajahnya terlihat 

semakin biru dan Nampak. Seolah darahnya berubah menjadi biru.  

Anak : (Dengan suara lemas dan menyesal) “Maafkan aku, Bu.” (Matanya mulai tak 

mampu membuka) 

Ibu : “Seandainya kamu mau mendengarkan ibu, ini tak akan terjadi.” (Sang Ibu 

menangis sambil memeluk tubuh anaknya) 

Anak muda itu tak lagi bernapas. Tubuhnya mendingin. Matanya memejam untuk 

selamanya. 

 

2. Pengertian Drama 

Drama adalah suatu teks yang menggambarkan suatu kehidupan dan watak manusia 

melalui tingkah laku (acting) yang dipentaskan. Atau drama dapat diartikan sebagai karya 

sastra yang dipentaskan atau ditampilkan di panggung. 

 

3. Ciri Utama Drama 

a. Berupa cerita/narasi 

Drama merupakan karya sastra yang mengisahkan sebuah peristiwa yang dialami oleh 

tokoh-tokohnya. Peristiwa tersebut berupa cerita. Ceritanya dalam bentuk dialog.  

b. Berbentuk dialog/percakapan 

Dialog atau percakapan menjadi kekhasan dari sebuah drama. Drama berisi dialog 

antartokoh. Cerita dalam drama dibangun melalui dialog tersebut.  

c. Bertujuan untuk dipentaskan 

Drama tujuan utamanya adalah untuk dipentaskan atau ditampilkan di panggung.  
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4. Drama Tradisional 

Istilah-istilah yang digunakan orang dulu yang memiliki pengertian yang hamper sama 

dengan drama. Hal ini membuktikan bahwa orang dulu sudah mengenal drama. Drama 

dulu disebut sebagai drama tradisional. 

Istilah atau jenis-jenis drama tradisional: 

a. Sandiwara 

Berasal dari kata „sandhi‟ berarti „rahasia‟ dan „warah‟ berarti „pelajaran‟. Ki Hajar 

Dewantara mengartikan sandiwara sebagai pelajaran yang dilakukan denhan 

perlambang, secara tidak langsung. 

b. Lakon 

(1)Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film (2) karangan yang berupa 

cerita sandiwara, dan (3) perbuatan, kejadian, peristiwa. 

c. Tonil 

Berarti „pertunjukan‟. Tonil popular pada masa penjajahan Belanda.  

d. Sendratari 

Sendratari (seni drama dan tari) yang berarti pertunjukan dengan tari-tarian dan 

mengisahkan suatu cerita tanpa percakapan. 

e. Tablo 

Drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh 

pencerita. Pemainnya tidak berdialog. 

 

5. Unsur-unsur Drama 

a. Tokoh dan Penokohan 

Orang yang berperan dalam drama. Tokoh memiliki peran sangat penting karena 

mengaktualisasikan naskah drama di panggung. Tokoh yang didukung dengan latar 

dan aspek lain akan berhasil menyampaikan pesan dan tujuan pementasan.  

Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter/sifat/watak tokohnya.  

Berdasarkan perannya, ada dua jenis tokoh: 

1) Tokoh Utama 

Tokoh yang menjadi sentral cerita. Tokoh paling sering muncul dan merupakan 

pusat cerita. Ciri tokoh utama: sering muncul, menjadi sentral cerita, kejadian 

dalam drama pasti berkaitan dengan tokoh utama, dan dialog-dialog selalu 

berkaitan dengan tokoh utama. 

2) Tokoh Pembantu 

Tokoh yang perannya untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan 

dengan tokoh utama.  

Berdasarkan perwatakannya, ada empat jenis tokoh: 

1) Tokoh Berkembang 

Tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misal 

awalnya pendiam menjadi banyak ramah. 

2) Tokoh Pembantu 

Tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, dan mendukung kehadiran 

tokoh utama. 

3) Tokoh Statis 

Tokoh yang tidak mengalami perubahan arakter/watak/sifat. Misal tokoh dari awal 

berwatak pemberani. Maka dari awal sampai akhir drama tokoh tersebut tetap 

memiliki watak pemberani. 

4) Tokoh Serbabisa 

Tokoh yang dapat berperan sebagai siapa saja. Misal menjadi raja dan pengemis 

atau yang lainnya. 
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b. Alur 

Rangkain peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama ada 

empat yaitu 1) pengenalan, 2) konflik awal, 3) klimaks, da 4) penyelesaian.  

c. Latar 

Keterangan mengenai ruang dan waktu serta suasana. Latar dapat dilihat dari 

kramagungnya. Atau latar dapat dilihat dari percakapan para tokoh.  Dalam pentas, 

drama dinyatakan dalam penataan panggung. 

d. Amanat 

Pesan moral, nilai0nilai bagi kehidupan yang disampaikan oleh penulis atau 

pertunjukan drama kepada pembaca atau penonton. Amanat dapat secara tersirat dan 

tersurat. 

e. Tema 

Ide dasar yang menjadikan sebuah cerita itu menjadi cerita yang utuh. Pokok pikiran 

inilah yang menjadi dasar sebuah teks drama itu muncul. Tema-tema yang diangkat 

dalam sebuah drama bermacam-macam. Tema biasanya dirumuskan dalam sebuah 

frase/klausa. Contoh: pengabdian anak kepada orang tua atau pentingnya menjaga 

keharmonisan keluarga. 

f. Dialog 

Dialog merupakan percakapan atau dialog antartokoh dalam drama. Tiga elemen 

penting dalam drama: 

1) Tokoh 

Pelaku dalam drama 

2) Wawancang 

Dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. 

3) Kramagung 

Petunjuk lakuan atau perilaku, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. 

Ditulis dalam tanda kurung dan dicetak miring. 

g. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam teks dram berupa bahasa percakapan. Bahasa menjadi 

media komunikasi antartokoh. Bahasa dapat menggambarkan watak tokoh, suasana, 

ataupun peristiwa yang sedang terjadi. 

 

  


