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Pendahuluan 

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan (pembelajaran) seni di sekolah 

yang mestinya meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama (teater) belum 

seperti yang diharapkan. Pendidikan seni rupa sempat menduduki peringkat pertama, 

pendidikan seni musik berada di peringkat kedua, dan pendidikan seni tari ada di 

peringkat ketiga. Sementara itu, Dewi Fortuna belum mau berpihak kepada 

pendidikan seni drama (teater). Pendidikan seni drama (teater) belum mampu ‘meraih 

peringkat’ sama sekali karena belum ada satu sekolah pun yang ‘tertarik’ untuk 

melaksanakannya, meski dengan argumentasi yang berbeda-beda.  

Kehidupan seni drama (teater) di sekolah belum seperti yang diharapkan 

disebabkan adanya dua hambatan utama. Pertama, masih sangat langkanya guru 

kesenian -- dalam hal ini pembina seni teater (drama) dan kedua, kurang tepatnya 

pemberian penafsiran tentang tujuan dan cita-cita pendidikan kesenian di sekolah 

(Sadhono, 1988: 1). 

Hambatan pertama terjadi karena adanya saling menunggu antara Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ‘penghasil’ guru drama (teater) yang 

memiliki SIM mengajar, yakni memiliki kompetensi profesional dengan sekolah-

sekolah ‘pengguna jasa’ lulusan LPTK tersebut. Pihak LPTK belum berani membuka 

jurusan/program studi pendidikan seni drama dengan pertimbangan output-nya akan 

dikemanakan, pihak sekolah-sekolah belum menyelenggarakan pendidikan 

(pembelajaran) seni drama (teater) karena menunggu tersedianya guru-guru drama 

yang berkompetensi profesional tadi. Adapun hambatan yang kedua terjadi oleh 

adanya penafsiran yang miring bahwa pendidikan (pembelajaran) seni drama (teater) 

di sekolah-sekolah (umum/non-SMK) bertujuan ‘membentuk’ seniman-seniman 

drama (teater).  

Hambatan pertama tentunya hanya dapat diselesaikan jika para pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang relevan mau duduk satu meja untuk mencari titik 

temu, sehingga ‘drama saling menunggu’ tadi dapat segera diakhiri. Sedangkan 

hambatan kedua dapat diselesaikan dengan meluruskan persepsi orang yang belum 



pas, yakni pendidikan seni drama (teater) di sekolah umum (non-SMK) dilaksanakan 

dalam rangka untuk meningkatkan (menumbuhkembangkan) kemampuan siswa 

berapresiasi seni drama (teater).  

Permasalahan yang sebenarnya mendasar dan mendesak adalah adanya 

persepsi bahwa di dalam sosok yang bernama drama atau teater itu tidak ada apa-

apanya yang bisa diambil manfaatnya selain sebagai kegiatan hura-hura yang justru 

dibayangkan akan cenderung merusak karakter anak. Anak dibayangkan akan menjadi 

liar, tidak terkendali, keras, dan kasar. Untuk itu, tugas mulia kita adalah berupaya 

secara arif meyakinkan khalayak atau masyarakat, baik masyarakat luas maupun 

masyarakat pendidikan, bahwa anak-anak yang akrab bergaul dengan seni drama atau 

teater bukanlah anak-anak ‘yang sesat’, sebaliknya anak-anak yang justru akan 

mendapatkan berbagai nilai atau banyak nilai yang pada gilirannya nanti akan sangat 

bermanfaat secara strategis untuk mereka dalam kaitannya dengan pendidikan, 

pembentukan, dan pembinaan karakter (Indonesia). 

 

Drama sebagai Seni Sastra dan Pertunjukan 

 Secara ringkas tentang seni drama (teater) dapat dikemukakan sebagai berikut. 

Drama pada hakekatnya adalah life presented in action (Moulton melalui 

Harymawan, 1993: 1). Dasar drama adalah konflik kemanusiaan yang selalu 

menguasai perhatian dan minat umum. Dasar itulah yang selanjutnya disebut the law 

of drama (Ferdinand Brunetiere melalui Harymawan, 1993: 9) yang berpokok bahwa 

lakon harus menghidupkan pernyataan kehendak manusia menghadapi dua kekuatan 

yang saling beroposisi, yang secara teknis disebut ‘kisah dari protagonis’ (yang 

menginginkan sesuatu) dan ‘antagonis’ (yang menentang dipenuhinya keinginan 

tersebut).   

Seni drama bisa ditarik masuk ke dua dunia, yakni ke dunia sastra (literature) 

dan ke dunia seni pertunjukan (performance art). Drama bisa ditarik masuk ke dunia 

sastra, mengingat bahwa sebelum ada peristiwa teater (teatrikal), drama berbentuk 

lakon atau tertulis (sering disebut naskah drama). Drama tertulis (lakon) adalah salah 

satu bentuk sastra yang sengaja ditulis atau dibuat khusus untuk dipanggungkan 

(Oemarjati, 1971: 12). Setiap lakon merupakan cerita yang dikarang dan disusun 

untuk dipertunjukkan oleh para pelakunya di atas panggung di depan publik (Brahim, 

1968: 52). 



 Elemen-elemen sastra dalam drama harus dipandang pada tiga sendi, yakni isi, 

bentuk, dan kerangka (Tambajong, 1981: 24-37). Dari sendi isinya, drama harus 

mengandung persoalan-persoalan inti kehidupan. Ungkapan ini akan menentukan kuat 

tidaknya pengarang terhadap masalah yang diusungnya. Dari sendi bentuknya, setiap 

drama dari kurun ke kurun setidaknya mengandung gaya dan cara menyajikan cerita 

yang berbeda-beda dan cenderung mandiri. Dari berbagai bentuk yang ada, dikenal 

tiga modus yang penting, yaitu modus bahasa (: gaya yang dipakai dalam penulisan, 

terikat atau tidak pada kaidah-kaidah bahasa), modus aliran (: gaya yang ditentukan 

oleh sikap yang tumbuh pada kurun-kurun tertentu yang kemudian menjadi pola), dan 

modus sajian (: bentuk dramatiknya, apa yang terkandung dalam jalinan perasaan 

yang menunjang cerita). 

 Drama bisa ditarik masuk ke dunia seni pertunjukan, mengingat bahwa drama 

memang pertunjukan kisah hidup dari kehidupan manusia yang diceritakan di atas 

pentas, disaksikan oleh orang banyak, dengan media percakapan, gerak dan laku, 

dengan atau tanpa dekor, didasarkan pada naskah tertulis (hasil seni sastra) dengan 

atau tanpa nyanyian, musik, tarian (Ramelan, 1980: 10). Drama adalah cerita konflik 

manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan 

percakapan dan action di hadapan penonton (audience) (Harymawan, 1993: 2).  

 Sebagai seni pertunjukan, drama berhasil dijelmakan oleh sebuah kerja 

kolektif. Kerabat kerja (crew) yang terlibat di dalamnya adalah: produser (jika 

diperlukan)(: orang yang bertugas mendanai segala biaya produksi), sutradara (: 

pimpinan artistik tertinggi yang menafsirkan lakon untuk diterjemahkan menjadi 

pertunjukan), pengarang (: orang yang bertugas menulis naskah/sastra 

lakon/repertoar), pemain (: orang yang bermain di dalam drama/aktor/aktris), penata 

pakaian (: orang yang bertugas mendesain/menata kostum yang akan dikenakan oleh 

pemain), penata dekor (: orang yang bertugas menterjemahkan kemudian 

mewujudkan keinginan sutradara mengenai setting panggung/pentas dari drama yang 

akan digelar), penata rias (: orang yang bertugas mewujudkan riasan wajah pemain 

sesuai dengan karakter masing-masing yang diinginkan dalam naskah), penata lampu 

(: orang yang bertugas mendesain dan bertanggung jawab urusan penyinaran dan 

pencahayaan di pentas), penata musik (: orang yang bertanggung jawab memberi 

iringan musik untuk setiap adegan), stage manager (: orang yang pada saat 

pertunjukan berlangsung bertanggung jawab atas kelancaran pertunjukan, yakni 



memimpin crew teknik), dan petugas publikasi, penjual karcis, pengatur penonton 

(jika dikehendaki/diperlukan)(Ramelan, 1980: 25-37).  

 Drama hadir dengan mengusung berbagai unsur di dalamnya, di antaranya 

theme, plota/dramatic conflict, setting, dan style. Pertama, theme (tema) artinya dasar 

(Lubis, t.t.), gagasan yang akan dikemukakan (Caraka, 1976), merupakan the 

controlling idea in a literary work; the insight or concept to be revealed by it (Lisle, 

t.t.), atau the subject of discourse; the underlying action or movement; or general 

topic, of which the particular story is an illustration (Shipley, 1971).  

Kedua, plot, dramatic conflict, alur cerita, adalah struktur penyusunan kejadian 

dalam cerita yang disusun secara logis dalam hubungan kausalitas (Oemarjati, 1971). 

Plot is that framework of incidents, however simple or complex, upon which the 

narrative or drama is constructed; the events of the depicted struggle, as organized 

into an artistic unit (Shipley, 1971), merupakan the series of action or episodes which 

are arranged by the author to lead to a climax and denouement in a dramatic or 

narrative work (Lisle, t.t.). Adapun bangunan plot terdiri atas lima bagian, yakni 

situation, generating circum stances, rising action, climax, dan denouement (Lubis, 

t.t.).  

Ketiga, setting adalah latar belakang tempat dan waktu, merupakan salah satu 

unsur drama yang menyatakan waktu dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam 

lakon (Sumaryadi, 1979). Maka, setting umumnya mencerminkan keadaan yang wajar 

atau sewajarnya. Sebagai ilustrasi, salah satu ciri drama konvensional adalah selalu 

memberikan tekanan pada adanya ‘persoalan ruang’, yakni orang-orang atau tokoh-

tokoh di dalamnya hanya bergerak di antara ruang-ruang yang sempit.  

Keempat, style, gaya (bahasa) adalah pancaran jiwa pengarang (Adinegoro, 

1966). Style is a term of literary criticism, viewed as specific by some and as generic 

by oyhers, use to name or describe the manner or quality of an expression (Shipley, 

1971). 

 

Pendidikan Karakter (Indonesia) 

Kita cukup merasakan dan menghayati, hal ini juga digarisbawahi dalam 

Kongres Nasional Tokoh Agama III beberapa waktu lalu (diikuti 249 tokoh dan 

pemuka agama dari 33 provinsi di Indonesia), bahwa arah pendidikan kita dan visi 

yang hendak dicapai semakin tidak jelas. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi problem 

berat ancaman yang sangat mengkhawatirkan di masa depan. Aspek pendidikan 



pelan-pelan telah mengabaikan budi pekerti sebagai dasar pertumbuhan anak didik, 

yang akan berdampak besar bagi pembangunan bangsa ini. Dengan kata lain, 

pendidikan di Indonesia ini belum berhasil membentuk karakter anak bangsa. 

Orientasi pendidikan hanya berusaha mengejar keberhasilan kelulusan formal 

belaka namun hampa atas penguasaan kompetensi maupun pemecahan masalah 

sehari-hari yang dihadapi bangsa (Susetyo, 2010). Itu di satu sisi. 

Di sisi yang lain lagi, berbagai fenomena sosial yang muncul akhir-akhir ini 

cukup mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan dalam menyelesaikan masalah 

menjadi hal yang umum. Pemaksaan kebijakan terjadi hampir pada setiap level 

institusi. Manipulasi informasi menjadi hal yang lumrah. Penekanan dan pemaksaan 

kehendak satu kelompok terhadap kelompok lain dianggap biasa. Hukum begitu jeli 

pada kesalahan, tetapi buta pada keadilan. Sepertinya karakter masyarakat Indonesia 

yang santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, 

local wisdom yang kaya dengan pluralitas, toleransi dan gotong royong, telah berubah 

wujud menjadi hegemoni kelompok-kelompok baru yang saling mengalahkan 

(Hasanah, 2009).  

Pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam 

melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam 

membangun peradaban tinggi dan unggul. Karakter bangsa yang kuat merupakan 

produk dari pendidikan yang bagus dan mengembangkan karakter. Ketika mayoritas 

karakter masyarakat kuat, positif, tangguh peradaban yang tinggi dapat dibangun 

dengan baik dan sukses (Hasanah, 2009). Maka, untuk ‘menyelamatkan’ masa depan 

bangsa ini, pendidikan karakter menjadi sesuatu yang bersifat imperatif dan harus 

dipandang tinggi urgensinya.  

Bahwa sesungguhnya, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap 

akibat dari keputusan yang dibuatnya. Untuk itu, pembentukan karakter merupakan 

salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional di antaranya adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia (Suyanto, 

2009).  



Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang 

dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan yang 

bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Dr. 

Martin Luther King, yakni: intelligence plus character ... that is the goal of true 

education (kecerdasan yang berkarakter ... adalah tujuan akhir pendidikan yang 

sebenarnya) (Suyanto, 2009).  

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan 

karakter, dengan demikian, adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).  

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran setiap mata 

pelajaran, termasuk pembelajaran kesenian, dalam hal ini pembelajaran/pendidikan 

drama/teater. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada 

setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak 

hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan 

nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.  

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, termasuk ekstrakurikuler drama/teater, 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan 

peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan 

prestasi peserta didik.  



Secara umum, ada lima hal yang layak diperhatikan dalam membangun 

pendidikan berkarakter, yaitu keteladanan, pembiasaan, nasihat, pengawasan, dan 

hukuman (Khoirudin Bashori melalui Arifin, 2010). Dalam hal keteladanan, seorang 

guru, orang tua, maupun masyarakat harus senantiasa menampakkan dan memberikan 

teladan yang baik kepada anak. Dalam hal pembiasaan, dimaksudkan, setelah anak 

diberi contoh yang baik, kebaikan itu harus dibiasakan bersama-sama. Berkaitan 

dengan ini, teori reward and punishment baik untuk diterapkan. Yang ketiga, nasihat 

dapat menjadi motivator bagi anak ketika anak dalam discomfort zone 

(ketidaknyamanan) dalam membiasakan kebaikan. Membiasakan kebaikan kadang 

membosankan, apalagi di lingkungan tersebut kebaikan itu jarang dilakukan oleh 

teman sejawatnya. Selanjutnya, terkait dengan pengawasan, orang tua/guru perlu 

melakukan pengawasan terhadap anak, baik secara langsung atau tidak langsung, 

tetapi jangan sampai anak merasakan discomfort zone/gerah karena pengawasan yang 

terlalu ketat. Dan akhirnya, hukuman, dimaksudkan hukuman perlu, tetapi merupakan 

jalan terakhir. Hukuman harus mendidik, bukan menyakiti fisik. 

 Secara lebih spesifik, ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai 

luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; 

kedua, kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; 

keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong 

royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan 

dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan kesembilan, karakter toleransi, 

kedamaian, dan kesatuan (Suyanto, 2009).  

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, 

etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir nilai yang 

dikelompokkan menjadi lima nilai utama, seperti tampak pada diagram berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram keterkaitan komponen moral dalam pembentukan karakter. 
 

Kelima nilai tersebut adalah nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. 

Nilai-nilai utama yang dimaksud dan deskripsi ringkasnya adalah sebagai berikut 

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). 

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Religius 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasar 

pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. 

 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

a. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

baik terhadap diri maupun pihak lain. 

b. Bertanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan 

YME. 

c. Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

 
CHARACTER 

Moral 
Knowing 

Moral 
Feeling 

Moral 
Action 

TUHAN Y M E 

SESAMA DIRI SENDIRI 

LINGKUNGAN KEBANGSAAN 

Nilai-

Nilai 

Nilai-

Nilai 

Nilai-

Nilai 

Nilai-

Nilai 

Nilai-

Nilai 



d. Disiplin   

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan  guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan 

sebaik-baiknya. 

f. Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya 

setiap keinginan dan harapannya. 

g. Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali 

produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk 

pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan 

operasinya. 

h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika  untuk  

menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari  apa yang telah 

dimiliki. 

i. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

j. Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

k. Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

 

3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

Sikap tahu, mengerti, dan melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri 

sendiri dan orang lain, serta tugas/kewajiban diri sendiri dan orang lain. 

b. Patuh pada aturan-aturan sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan  kepentingan umum. 

c. Menghargai  karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

d. Santun 

Sifat yang halus dan baik  dari sudut pandang tata bahasa maupun tata 

perilakunya ke semua orang. 

e. Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

 
4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

Peduli sosial dan lingkungan 



Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan 

kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

 
5. Nilai kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

a. Nasionalis 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

b. Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal, yang 

berbentuk  fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. 

 
Semua yang tersebut di atas dapat dipahami mengingat bahwa tujuan 

pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan 

di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. 

Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi 

serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia, sehingga terwujud 

dalam perilaku sehari-hari.  

Pendidikan  karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan 

budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah, dan 

masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, 

dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas.  

 

Kebersinggungan Drama (Teater) dengan Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter ternyata tidak hanya cukup diajarkan melalui mata 

pelajaran di dalam kelas saja. Pendidikan karakter harus diterapkan melalui kegiatan-

kegiatan pembiasaan, baik secara spontan maupun dengan keteladanan. Di sinilah 

kegiatan siswa bergaul secara intensif dengan drama/teater, baik sebagai karya seni 

sastra maupun sebagai karya seni pertunjukan, menemukan fungsi ruang dan 

waktunya demi terdidiknya karakter mereka. 



 Salah satu cara yang pas melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa 

adalah melalui kesenian. Dalam setiap kesenian (lokal) terdapat pesan-pesan moral 

yang bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan (dulce et utile), atau suka, 

senang, bahagia karena menikmati tontonan (yang dikemas dengan tatanan) dan tanpa 

sadar atau tanpa terasa kemasukan tuntunan.  

Seni (termasuk di dalamnya seni drama atau teater) mencoba mendeskripsikan 

sebuah gejala dengan sepenuh-penuh maknanya. Seni mencoba mengungkapkan 

objek penelaahannya itu sehingga menjadi bermakna bagi pencipta dan mereka yang 

meresapinya, lewat berbagai kemampuan manusia untuk menangkapnya, seperti 

pikiran, emosi, dan pancaindera. Karya seni ditujukan untuk manusia dengan harapan 

bahwa pencipta dan objek yang diungkapkannya mampu berkomunikasi dengan 

manusia yang memungkinkan dia menangkap pesan yang dibawa karya seni itu. 

Sebuah karya seni yang baik biasanya mempunyai pesan yang ingin disampaikan 

kepada kita semua, apakah itu bersifat moral, estetik, gagasan pemikiran, atau politik. 

Karena pesan itu berupa ‘imbauan’ yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku 

manusia, maka seni sungguh-sungguh memegang peranan penting dalam pendidikan 

moral dan budi pekerti sebuah bangsa (Suriasumantri, 1984: 106-107). 

Dalam kaitan dengan pendidikan drama, pembelajaran drama, atau pergelaran 

drama di lingkungan sekolah atau siswa, diperlukan dua syarat utama, yakni syarat 

seni dramanya dan syarat pedagogisnya, yang kedua bersifat komplementer. Untuk 

itu, diperlukan lakon atau cerita yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan sesuai 

dengan alam kejiwaan anak. Lakon mesti yang dapat ‘dimainkan’ oleh anak-anak dan 

pengemasannya (dekor, properti, dan lain-lain) tidak terlampau sulit. Demikian halnya 

laku dalam lakon pun mesti yang dapat dilakukan oleh anak-anak dengan 

perlengkapan dan kelengkapan yang ada atau yang mungkin diadakan. Dialog-dialog 

diusahakan bisa hidup, ‘cair’, dan relatif mudah diucapkan oleh anak dengan tetap 

memperhatikan syarat-syarat etika. 

Anak-anak mesti memiliki kesanggupan untuk bermain drama, baik ketika 

menghadapi naskah maupun ketika harus bermain di atas panggung yang sebenarnya. 

Mereka mesti mampu membawakan dialog dengan tepat dengan diikuti perasaan atau 

penghayatan. Mereka mesti memiliki persiapan batin dan mengenal dengan baik 



watak-watak atau karakter tokoh-tokoh yang akan diperankannya. Pengoptimalan 

penggunaan artikulator dan titik artikulasi mesti dilakukan. Memerankan tokoh sama 

dengan memberikan bentuk lahir pada watak dan emosi dengan laku dan ucapan. 

Watak yang harus diperankan menurut Richard Boleslavsky (melalui Harymawan, 

1988: 30-41) mempunyai tiga bagian yang harus tampak, yakni watak tubuh, watak 

pikiran, dan watak emosi. Anak bisa menciptakan sebuah peran berarti anak itu sudah 

menciptakan keseluruhan hidup sukma manusia di atas panggung, baik secara fisik, 

mental, dan emosional, dan itu harus unik.  

Faktor lain yang juga  perlu diperhatikan oleh anak-anak adalah bangunan 

suasana drama. Betapa pun bagusnya lakon dan penyuguhan yang tepat, jika kurang 

didukung oleh suasana, tentu saja drama itu kurang berhasil. Unsur dukungan dari 

penonton cukup dibutuhkan dalam membangun suasana. Untuk itu, diperlukan lakon 

yang tepat, penyajian yang bagus, penataan artistik (busana, rias, lampu, suara, 

panggung, properti) yang tepat, dan penonton dibina untuk mampu menjadi penonton 

yang apresiatif. 

Kegiatan drama atau teater bisa membantu anak ke arah pembentukan 

pribadinya yang erat hubungannya dengan pembentukan sikap sosial anak. Anak 

semakin menyadari bahwa masing-masing individu terjadi atas tiga dimensi, yakni 

sebagai makluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk 

sosial. Anak-anak tidak hanya terbentuk menjadi manusia-manusia materialistis 

semata-mata, melainkan menjadi manusia-manusia yang mampu menghargai dan 

mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. 

Bimbingan dan pendidikan estetika (drama) cukup signifikan untuk menyalurkan 

emosi anak-anak ke arah yang menguntungkan pembentukan pribadi yang baik. 

Pendidikan estetika menjadikan anak-anak mampu menghargai keindahan, kehalusan, 

dan ketertiban/kedisiplinan.  

Sudah dipahami bersama bahwa esensi drama adalah konflik manusia. 

Perhatian terhadap konflik kemanusiaan itulah yang menjadi dasar dari drama. Maka, 

siswa yang bergaul secara akrab dengan seni drama, di samping merasakan dan 

menghayati keselarasan dan keindahan drama itu, anak-anak memiliki pengalaman 

jiwa ikut merasakan dan menghayati pergolakan batin atau konflik-konflik yang 



terjadi di kalangan manusia, entah itu konflik manusia yang satu dengan manusia 

yang lain, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan alam, bahkan mungkin 

manusia dengan penguasa, bahkan mungkin dengan Tuhan. Anak-anak memiliki 

pandangan yang relatif mendalam tentang sifat-sifat watak manusia serta hidup dan 

kehidupannya. Melalui lakon atau pergelaran drama, anak-anak mendapatkan 

pemahaman tentang psikologi watak-watak manusia. Berangkat dari itu, anak-anak 

akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendasar tentang sifat-sifat manusia lain 

(pada umumnya) dan tentang dirinya sendiri. 

Drama atau teater menyediakan kesempatan kepada anak-anak untuk 

mempelajari psikologi manusia dengan berbagai perilakunya, dengan pelbagai 

tingkah lakunya. Anak-anak mempunyai kesempatan memerankan tokoh. Peran tokoh 

itu tentu saja dihayatinya dengan baik, sehingga tanpa sadar prosesi itu akan sangat 

membantu anak-anak dalam proses pendewasaan diri. Anak-anak mengidentifikasikan 

diri mereka dengan tokoh-tokoh yang dibawakannya, pun mengenal secara baik 

problem-problem tokoh tersebut. Demikian pula, anak-anak tahu secara persis nilai-

nilai (moral) yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh, sehingga anak-anak cukup terlatih 

dalam upaya memecahkan problemnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. 

Drama memberikan peluang secara strategis kepada anak-anak untuk 

berkenalan dan mengenal manusia yang sangat boleh jadi perwatakannya jauh lebih 

hebat dibanding dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, anak-anak menemukan ‘hero’ 

di dalam drama yang digaulinya secara intensif, yang mau tidak mau, itu akan 

berpengaruh dalam pembinaan dan pengembangan pribadi dan pematangan jiwa anak.  

Berkegiatan drama/teater yang dilakukan secara rutin atau berkesinambungan 

bisa berdampak positif bagi anak-anak karena mereka cenderung menjadi betah 

bergaul dengan orang lain tanpa memandang status sosial. Mereka bisa saling 

menghormati pendapat orang lain, sabar mendengarkan pembicaraan orang lain. 

Anak-anak menjadi terbiasa dengan ‘pertentangan pendapat’ di antara mereka, 

berjiwa toleran, berani menentang hal-hal yang tidak baik, demikian seterusnya. 

Anak-anak dengan sering bergaul dengan cerita atau lakon-lakon drama akan 

banyak mengambil keuntungan karena anak-anak banyak melihat dan menyaksikan 



betapa seorang tokoh menyusun pikiran dan perasaan dengan sebaik mungkin untuk 

disampaikan kepada orang (tokoh) lain. Dengan itu, anak-anak akan terbiasa dan 

secara mudah dan lancar untuk mengemukakan pikiran dan perasaan secara logis dan 

sistematis di depan orang banyak secara lisan. Di samping itu, anak-anak akan 

memperoleh kekayaan kosakata yang luar biasa yang mungkin tidak akan mereka 

dapatkan dalam bahasa yang dipergunakan sehari-hari. 

Kita juga tahu bahwa kegiatan drama (teater) adalah kegiatan kolektif yang 

memerlukan kesetiaan, kedisiplinan yang tinggi, rasa tanggung jawab, dan kerjasama 

yang baik. Maka, tidak mustahil pada diri anak-anak akan tertanam dalam-dalam 

sikap atau perilaku gotong-royong dan bekerjasama dalam rangka menggapai tujuan 

bersama. Casting pun cukup bermanfaat untuk anak-anak, yakni 

menumbuhkembangkan kesadaran berkompetisi secara sehat, yang berbuah pada 

dorongan untuk selalu mau dan mampu berusaha secara optimal. 

Dalam kegiatan drama (teater), ternyata baik pemain (aktor/aktris) maupun 

penonton (pemirsa, audience) sama-sama mendapatkan keuntungan. Pemain atau 

aktor/aktris yang bermain drama adalah orang-orang yang memperoleh kesempatan 

besar untuk menemukan dirinya (Saleh, 1967: 213). Sementara itu, penonton atau 

pemirsa/audience dari waktu ke waktu mesti belajar menjadi penonton yang baik, 

santun, dan bermartabat. Kedua keuntungan tersebut merupakan faktor penting untuk 

perkembangan kemanusiaan dari individu yang mengalaminya.  

Pernah dibuktikan di Amerika Serikat bahwa educational theatre teramat 

bermanfaat sebagai salah satu cara untuk mengendorkan ketegangan emosi siswa dan 

memberikan kontribusi yang berarti untuk kesehatan mental anak-anak (Sihombing, 

1974: 459). Maka tak ayal kalau ada juga pernyataan yang menegaskan bahwa ‘... It is 

also a literary form which is capable of adaptation for students of all ages. Being 

closely linked with the fundamental instinct of imitation – which obviously implies a 

close degree of observation – its value in education is becoming widely appreciated. 

Educationists see drama as a means where by the young can progress towards 

maturity by trying out and experimenting with various roles which they need to have 

some appreciation of in order to obtain a full grasp of the world they are entering: ...‟ 

(Moody, 1972: 62). 



Pembelajaran drama juga cukup memberikan kontribusi kepada proses 

pembelajaran yang lain dalam pengetahuan dan kepandaian, misalnya dalam 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa, kesusasteraan, bercakap dengan irama, 

menghilangkan tabiat malu, menggembirakan karena drama (sandiwara) bersifat 

permainan, memberikan beberapa pengertian baru, berlatih gerak irama, menyanyi, 

menyesuaikan kata dengan pikiran, rasa, kemauan, dan tenaga, mengajarkan adat 

sopan santun, dan seterusnya (Dewantara, 1962: 310).  

Drama (sandiwara) sebagai media pembelajaran pun teramat strategis dalam upaya 

pencapaian tujuan pendidikan mengingat drama (sandiwara) bersifat sangat menarik 

minat dan mengikat perhatian (Saleh, 1967: 213). Hal itu berkaitan dengan tuntutan 

eksistensi drama yang to act a story dan bukan hanya to tell a story sebagai berikut: 

„Drama does not tell, it shows. And the word drama in its literary usage means simply 

that: showing instead of telling, or perhaps better, telling by showing (Lisle at al, t.t.: 

255).  

Sandiwara (istilah yang bersinonim dengan drama) dalam kebudayaan 

Indonesia diakui sebagai kesenian yang diperuntukkan penyiaran pendidikan dan 

pembelajaran. Hal itu bersesuaian dengan istilah ‘sandiwara’ yang berasal dari kata 

‘sandi’ (tertutup, rahasia) dan kata ‘wara’ (pembelajaran), sehingga secara 

keseluruhan bermakna pembelajaran yang diberikan secara perlambang (Dewantara, 

1962: 350), secara tidak terang-terangan, secara tidak vulgar. Maka, dengan 

menggauli drama (sandiwara) secara intensif, baik memainkan maupun menonton, 

anak-anak tanpa dipaksakan, tanpa terasa dimasuki pesan-pesan atau amanat-amanat 

yang terkandung dalam drama (sandiwara). 

Penutup  

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan 

dasar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian 

di negara-negara itu menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang 

tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis.  

Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam 

waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi 

bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. 



 Nilai-nilai luhur yang dibawa dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah 

diharapkan mampu mengantisipasi para pelajar dari berbagai pengaruh negatif dalam 

pergaulan kesehariannya. Untuk itu, setiap sekolah mesti meningkatkan kegiatan 

kesenian di masing-masing daerahnya. Mengingat, selain menggali potensi peserta 

didik, seni dan budaya juga mampu meningkatkan apresiasi siswa terhadap karakter 

bangsa.  

 Drama teramat besar manfaatnya bagi anak-anak dalam rangka membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya, dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di 

Indonesia. Tanpa dirasakan dan disadari oleh anak-anak, dari ‘pergaulan’ mereka 

dengan drama, mereka termasuki oleh nilai-nilai, pesan-pesan moral, atau perilaku-

perilaku positif yang terkandung dalam drama. 

 Drama sebagai karya seni memiliki nilai bentuk, nilai inderawi, nilai 

pengetahuan, dan nilai kehidupan. Hanya saja, dalam upaya mencapai estetika sosok 

seni itu, kita tidak boleh mengorbankan aspek moral. Di satu sisi, aspek moral mesti 

ada dalam setiap karya drama. Di sisi lain, aspek moral di dalam drama itu mesti 

tersampaikan kepada apresiator (anak-anak, siswa, pemirsa, audience). Dengan 

drama, ‘masyarakat’ dapat dididik, diarahkan, dan dipengaruhi. Moral dan seni mesti 

bahu-membahu dalam upaya membentuk watak dan moral generasi penerus 

(Sumaryadi, 1987: 7-8).  
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