
MATRIKULASI I 

MATERI BAHASA INDONESIA KELAS IX 

 

A. MATERI TEKS DRAMA 

Apakah kamu pernah menonton drama di teater atau di televisi? Suatu pertunjukan drama yang 

dipentaskan itu memerlukan teks agar pementasannya berjalan lancar. Namun, apa ya yang 

dimaksud dengan teks drama?  

Teks drama adalah suatu teks cerita yang yang menggambaran kehidupan dan watak manusia 

melalui tingkah laku/akting yang dipentaskan di atas panggung atau biasa disebut teater ataupun 

tidak dipentaskan di atas panggung seperti drama radio, televisi, dan film. Drama secara luas 

dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang suatu kehidupan yang 

disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. 

Contoh teks drama: 

Mengejar Cita-Cita 

 

Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil yang bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, 

tetapi semenjak ayah Adi harus pindah kerja mereka berdua pun berpisah. Pada suatu ketika 

tanpa disengaja mereka bertemu kembali tanpa disadari. 

Ketika mereka bertemu, mereka berdua berbincang-bincang. Karena mereka berdua telah kelas 

12, mereka pun membicarakan akan kuliah kemanakah mereka setelah lulus SMA nanti. 

 

Anjas : ngomong-ngomong, kamu mau kuliah dimana? 

Adi : aku mau kuliah di PIP. 

Anjas : emangnya kamu ngambil jurusan apa ? 

Adi : pelayaran. Mau jadi Kapten Kapal dong hehehe.. hmmm tapi... 

Anjas : tapi kamu kenapa? 

Adi : tapi aku lemah di pelajaran fisika. 

Anjas : duh jangan sedih dong udah enggak apa-apa. Kalau  kamu belajar lebih giat lagi pasti 

kamu bisa. Teruslah berusaha, Jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits tapi jangan lupa 

kalau sudah usaha, kita juga harus tetep berdoa. 

Adi : iya, makasih ya atas masukannya pasti aku bakal belajar lebih giat lagi. 

Anjas : nah gitu dong. 

Adi : kalau kamu ? mau kuliah dimana ? 

Anjas : aku belum tau nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusan apa?  

Adi : kalau menurut aku sih lebih baik kamu ikutin kata hati kamu aja. Pastinya yang sesuai 

sama bakat dan minat kamu juga. 

Anjas   : iya sih. Tapi masalahnya aku belum tau nih bakat aku di mana. 

Adi : ya kalau menurut aku sih bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain tentang 

bakat kamu. Misalnya ke teman, ke guru, ke orang tua juga pasti. Terus kalau kamu masih 

bingung juga, aku saranin kamu untuk minta petunjuk pada Yang Maha Esa. Ya dengan berdoa 

lah. 

Anjas : wah makasih juga ya, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikutin saran 

kamu. Oh iya udah sore nih. Aku pulang ya. Makasih Adi . 

Adi : oh iya udah. Sama-sama. Makasih ya Anjas. 

 

Dan setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar lagi. Dan akhirnya 

Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan sekolahnya. 

Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin 



melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Karena mereka rajin belajar 

dan berdoa, mereka pun akhirnya diterima di perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. 

 

Karateristi Teks Drama 

Nah, dari teks drama di atas, kita bisa menganalisis dan menentuan karateristik/ciri utama dari 

teks drama. Adapun ciri utama atau arateristinya adalah: 

1) Teks drama berupa cerita 

2) Teks drama berbentuk dialog 

3) Dan bertujuan untuk dipentaskan 

Unsur-Unsur Teks Drama 

Dari contoh teks drama di atas juga dapat kita analisis unsur pembentu teks drama, berikut 

uraiannya singkatnya. 

a. Tema, yaitu ide pokok cerita atau gagasan yang membentuk teks drama. 

b. Alur, rangakaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Seperti, 

pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik dan penyelesaian. 

c. Penokohan, cara pengarang dalam menggambaran karakter tokoh. Tokoh berperan 

penting mengaktualisasikan naskah drama. Ada dua penokohan, yakni tokoh utama dan 

tokoh pembantu. 

d. Dialog, di dalam dialog ada percakapan dan lakuan/tindakan yang tidak boleh dilupakan 

dalam teks drama. 

e. Latar, keterangan mengenai ruang dan waktu. 

f. Bahasa, media komunikasi antartokoh. 

g. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam drama. 

 

 

B. LATIHAN 

1. Pahami teks drama di bawah ini! 

Seorang murid baru (Nisya) pindahan dari Jakarta sedang memasuki gerbang sekolah,tiba-tiba 

datanglah Katrin. 

Katrin : Hai kamu anak baru ya? Nama kamu siapa? 

Nisya : Ya,…..namaku Nisya,,. 

Fury : (Sambil mengulurkan tangan) namaku Fury! Emang kamu pindahan dari mana dan  

masuk kelas apa..???? 

Nisya : Aku dari Jakarta …………disini Aku tonggal di Jalan Surapati. Kata kepala Sekolah  

aku masuk kelas V1-D.Kalau kamu siapa ? (Nisya mengulurkan tangan kepada  

Katrin). 

Katrin : Aku Katrin…. wah kebetulan kita juga murid kelas V1-D. Tak lama tampak Nurjanah 

 datang mendekat sambil menyapa ketiganya. 

Nurjanah: siapa ini Fur..??? 

Fury : Oh ini namanya Nisya..!! 

Katrin : Kenalan sendiri dong,.. (sambil menggangkat tangan Nisya ke tangan Nurjanah). 

Nurjanah menyodorkan tangannya ke arah Nisya mereka berdua bersalaman. 

Nurjanah  : Eh Nisya……..Entar di kelas kamu duduk disebelahku aja gimana??? Soalanya 

bangku disebelahku kosong. 

Nisya       : Oh iya deh… 

Fury : Iya sekalian aja gabung sama kita. 



Katrin : Ya kan kalau belajar kelompok hanya 3 orang kalau sama kamu kan jadi pas   Empat 

orang,..!!!!! 

Nisya  : Aku sih asyik aja,…..aku malah seneng punya temen baru yang baik dan  Asyik 

seperti kalian.  Mereka berempat tertawa menuju kelas. 

 

2. Berikanlah judul yang menggambarkan teks drama di atas! Sesuai dengan kreasimu 

tetapi sesuai dengan tema dan alur cerita. 

3. Bagaimana analisis penokohan dalam teks drama tersebut? 

4. Apakah teks drama di atas telah lengkap unsur intrinsik yang membangunnya? 

5. Menurut pendapatmu, amanat yang dapat dijadian teladan dan pembelajaran pada teks 

drama di atas adalah... 

 

 

 

 


