
 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya buku ajar kuliah ini. 

Buku ajar ini penulis susun untuk memberikan rambu-rambu dan pegangan kuliah Drama Jawa. 

Mata kuliah ini didasarkan pada Kurikulum 2002, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah semester VI dapat mengapresiasi dan berekspresi drama.  

Melalui buku ajar ini, mahasiswa dapat belajar drama lebih intensif, sebab penulis sertai 

contoh naskah. Drama Jawa termasuk mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa, 

agar kelak dapat mengajarkan fragmen drama di sekolah. Buku ajar ini sengaja penulis siapkan 

agar mahasiswa dapat belajar mandiri, bagaimana bermain drama. Berbagai seluk beluk drama 

dan pementasannya penulis sajikan, agar menjajdi pilihan mahasiswa. Mulai dari latihan dasar, 

menulis naskah, dan bermain, penulis rangkai lebih segar. Belajar drama membutuhkan 

ketekunan berlatih. 

Mudah-mudahan buku ajar kuliah ini dapat memberikan inspirasi mahasiswa yang hendak 

bermain drama.  Penulis mencoba menawarkan metode bermain drama yang memungkinkan 

untuk penguasaan life skill bahasa, budaya, dan sastra Jawa. Oleh karena seni bermain drama 

termasuk garapan yang kompleks. Hal ini penulis pertimbangkan, sebab banyak sekali guru-

guru yang masih berkutat pada metode lama yang penulis anggap kurang menguntungkan. 

Dalam pembelajaran drama di sekolah. Melalui buku ajar ini, semoga akan membuka wawasan 

baru bagi mahasiswa yang kelak akan terjun ke sekolah lebih profesional. 

Buku ajar kuliah ini muncul setelah penulis melewati proses pembelajaran drama dua 

tahun. Dari perjalanan dua tahun itu, ternyata banyak mahasiswa yang kesulitan menemukan 

referensi bermain drama Jawa. Itulah sebabnya, penulis berharap karya ini akan semakin 

menggairahkan kuliah drama Jawa. Paling tidak mahasiswa akan semakin percaya diri, bahwa 

dirinya mampu belajar drama Jawa secara rutin. 

Penulis berharap buku ajar ini menjadi salah satu pegangan wajib bagi mahasiswa. Tentu 

saja, karya ini bukanlah tulisan yang sempurna. Di sana sini,tentu saja ada berbagai 

kekurangan.  Penulis masih meyakini, kalau kita mau mencoba dengan keyakinan sungguh-

sungguh, maka tidak ada sesuatu yang sulit. Akhirnya, kritik dan saran amat penulis garapan, 

demi kesempurnaan buku ajar ini pada revisi waktu-waktu mendatang. Selamat menggunakan 

dan membaca lebih cermat. Semoga sukses. 

 

Yogyakarta, 12 Agustus 2011 
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B A B  I  

S E L U K  B E L U K  D R A M A  
 
 

E1,. Antara Dram~a, Sand iwara, dan Tearter Banyak arang loerasunnsi, drama tcantonari. Memang 

tid,ak keliru ang!.japan ini. Harnpir semua drama dipent;_Iskan memang untul, ditornton. Apalagi 

kalau cirunut caari aspek etimologi, a~kar tunjang ciari istilah "drama" dari bahasa Greek (Yunani 

kuna) Jrau yang bEerarti melahukan (action) atau berbuat sesa.ratu (IVluhsin, 1995) Berbuat 

berarti merr7ang layak dilihat. VViyanto (2002:1) sedikit berbeda, katanya drama dari k{ahasa 



'r'unani +:fram, artinya bergerak. Kirany, gerak dan aksi adalah mirip. Kalau begitu, tindakan dan 

gerak yang rnenjadi c;iri drarna. TiaF.v drama mesti ada ger<:rk dan ;:aksi, yang menuntun lakon. 
Aristoteles (Brahim, 1968:52) rr7enyatal,an bafowa drama a;Idalah a representation of in 

action". Action, Gadalah tindakan yang 4;elak menjadi akting. Drama pasti aia n6+;,.._ 

. Dwarri drama iiu ierjadi "a play', artinya permain.:+n atau lakon. Jadi ciwi drama 

harus ada aE,.ting 
itu seki::dar 

clan lakon. Perrnainan jpenuh dengan sandi dan simbol, yang mfAnyimpan kisalo dari awal 

hingga akhir. C'aya simpan l;isah ini yang rnenjadi daya tarik drama. Drama yang terlalu muciah 

ditebak, justru kurar~ig menairik. 

Daiam bahasa Jawa, drama sering disebut s andiwara. Kata sandi artinya rahasia, wara 

(h) menjadi varah berarti ajaran. Sandiwara bF,rarti drama yaang 
r oemuat ajaran tersamar tentang hidUp. Sandiwara dan rrama svbenarriya tidak perlu 

diperdE::batkan Keduanya rremuat kisah, yang bercirikan dialog. Baik drama maupun 

sandiwas°a sama-sama rmenjadi guru ke-hidupan ini. Drama itu suguhan sE:ni yang hidyp, 

penuh fantasi. Drama rrenjadi tafsir kehidupan, yang kadarrg-kadar-g melEebihi clunia aslinya. 

Siapapun sesungguhnya dapat bercrulat c,engan drama. Mrahsin (1995) juga barryak 

rrengeteugahkao berbagai kelebihan drama. Biarpun i:7agi saseorang kadang-kadang engvjan 

tannpil dan malu-rnalu n°aenjadi pemain drama tetap genre sastra yang menarik. Hampir 

seluruh siswa clan rnahasisvra senang tarc7pil. Naluri ta npil ini dapat dipupuk melalui 

permainr;m drama. 

Seiain sanidiwara (Jan drama, ada lagi yang disf:but t:,ater. `,Niyanto (2002:2) merocoba 

meruntra etimaiogi t-'-.!ater clari balrasa Y"unani 'heatrof;,, bahasa Inggris 
tl,leater, yang blerati pE;rtunjukan atac, dunia sandiwara, a~l.'..1- J:1:1.._1 I:1.. _I__-_'.1.:_ _I_ 

y an g iar,~uu um~ iai. ~m_
c 1  uGi  i nr~Iail uaFWi Sayr:~ ieyaar:ai i, 

ti:,Ater it u sebUah pertunjukan drama yang menarik, 
 

biasanya di panggung. Beiakangan teater lebih mewarnai jagad pertunjukan, hingga muncui 

Teater Jeprek, teater Laskar, teater Rendra, teater kampus, clan lain-lain. Kelompok teater itu 

tidak lain mengolah drama sebagai pertunjukan. Teater tergolong drama yang mengutamakan 

akting, dialog, dan gerak. 
Drama adalah karya yang menurut hemat saya justru memiliki daya rangsang cipta, rasa, clan 

karsa yang amat tinggi. Sesungguhnya, aspek negatif dari drama juga ada. Paling tidak drama 

yang memuat kekerasan dan adegan seksual, kadang memicu penonton untuk meniru. Drama 

yang sedih, sering mempengaruhi penonton harus menjiwai kesedihan. Namun, di balik hal-hal 

negatif itu menurut dia, ada kemungkinan-kemungkinan lain yang memuat aspek positif drama 

sebagai berikut. 



Drama agaknya merupakan sarana yang paling efektif clan langsung untuk melukiskan clan 

menggarap 4conflik-konflik sosial, dilema moral, clan problema personal tanpa menanggung. 

Konseku.ensi-konsekuensi khusus dari aksi-aksi kita. 

Aktor-aktor drama memaksa kita untuN; memusatkan perhatian kita pada protogonist lakon, 

untuk merasakan emosi-enrosinya, clan untuk menghayati konflik-konfliknya, justru untuk ikut 

sama-sama merasakan penderitaan yang aktazal atau menanggung atau mengurangi 

pembinaan 
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