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ABSTRACT 

Drama as a literary copyright heavily laden with values of character 

education. Educational values embodied in kids drama "Drought" and "Yellow 

Moon" is not just understood, but a far more urgent is that the values 

implemented in daily life. The data source of this research is a kids drama script 

entitled "Drought" and "Yellow Moon" by Anom Ranuara. Data collected by the 

method of recording documents and interviews. Data were analyzed with 

descriptive analytic and hermeneutic method. The results showed that the value of 

character education are represented in that drama, that is: reigius values, values 

of honesty, the value of hard work, the value of discipline, the value of 

responsibility, and the value of affection. 

Keywords: character education, drama script 

ABSTRAK 

Drama sebagai salah satu cipta sastra sangat sarat dengan nilai – nilai 

pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam drama 

anak – anak ―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖ bukan hanya sekadar dipahami, 

tetapi yang jauh lebih urgen  adalah agar nilai – nilai tersebut diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari – hari. Sumber data penelitian ini adalah naskah drama 

anak - anak yang berjudul ―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖ karya Anom Ranuara. 

Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan wawancara. Data 

dianalisis dengan metode deskriptif analitik dan hermeneutik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai pendidikan karakter yang direpresentasikan dalam 

drama tersebut, yaitu : nilai reigius, nilai kejujuran, nilai kerja keras, nilai disiplin, 

nilai tanggung jawab,dan nilai kasih sayang. 

Kata kunci :pendidkan karakter, naskah drama 

PENDAHULUAN 

Karya sastra sebagai produk budaya memiliki nilai pendidikan. Hal ini 

berarti karya sastra sangat urgen untuk diapresiasi oleh pembaca. Dengan 

mengapresiasi karya sastra, pebaca bukan hanya memperoleh hiburan, tetapi dapat 

pula memperoleh nilai – nilai pendidikan karakter. Dengan membaca karya sastra, 

pembaca dapat mengubah perilaku yang dialami dalam kehidupan di masyarakat. 

Yarsama (2015: 2) mengatakan bahwa karya sastra yang berkualtas dapat 
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mengubah kualitas kehidupan manusia. Sesorang yang serrin membaca karya 

sastra maka orang itu akan mengalami perubahan pada aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

 Eksistensi karya sasrta ditengah – tengah masyarakat adalah hasil 

imajinasi dan kreasi pengarag serta refleksinya terhadap gejala atau fenomena 

sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, eksistensi karya sastra merupakan bagian 

dari kehidupan masyarakat. Pengarang sebagai subjek individual mencoba 

menghasilakan pandangan dunianya (world vision)kepada subjek kolektifnya. 

Signifikansi yang di eleborasikan subjek individual terhadap realitas di sekitarnya 

menunjukan bahwa karya sastra berakar pada kultur (culture) dan masyarakat 

tertentu (Eseten, 1987: 125). 

 Kehadiran karya sastra di tengah – tengah masyarakat perlu diapresiasi 

dengan baik. Dengan diapresiasinya karya sastra maka pembaca dapat menangkap 

makna atau nilai yang terkandung dalam karya sastra. Aminuddin (2002) 

mengemukakan bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra 

secara sungguh – sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, 

kepekaan kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. 

 Dengan demikian, kegiatan apresiasi dapat tumbuh dengan baik, apabila 

pembaca mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks sastra yang 

diapresiasinya, menumbuhkan sikap sungguh – sungguh serta melaksanakan 

kegiatan apresiasi itus sebagai bagian dari hidupnya dan sebagai suatu kebutuhan 

yang mampu memuaskan rohaninya atau bathinnya.  

 Yarsama (2013: 2) mengatakan bahwa belajar apresiasi sastra pada 

hakikatnya adalah belajar tentang hidup dan kehidupan. Melalui karya sastra, 

manusia akan memperoleh gizi bathin sehingga sisi –sisi gelap dan hidup dan 

kehidupannya bisa tercerahkan lewat kristalisasi nilai yang termuat dalam karya 

sastra. Karya sastra memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembentukan 

dan pembinaan kepribadian dan karakter manusia. Karya sastra dapat pula sebagai 

terapi kecerdasan anak (Hanna, 2011: 68). Lebih lanjut Hana (2011) mengatakan 

bahwa karya sastra yang berupa dongeng dapat meningkatkan kecerdasan anak. 
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 Karya sastra berupa drama memiliki nilai – nilai pendidikan karakter yang 

sangat urgen untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan seara konkret dalam 

kehidupan sehari – hari di masyarakat. Artinya, nilai – nilai pendidikan karakter 

yang di representasikan dalam karya sastra berupa drama bukan sekadar dipahami 

atau dihafalkan saja, tetapi yangjauh lebih fundamental adalah penghayatan dan 

pelaksanaan nilai – nilai pendidikan karakter secara real dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan program 

pemerintahan presiden RI yang sekarang yakni Bapak Joko Widodo yang 

terkenalndengan Revolusi Mental. Revolusi Mental diharapkan dilaksanakan 

dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Naskah drama anak – anak yang berjudul ―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖ 

sudah tentu mempresentsikan nilai – nilai pendidikan karakter. Naskah drama 

anak – anak ―Kemarau‖ menggambarkan situasi dalam keadaan serba sulit. 

Gambaran situasi yang serba sulit itu tidak bisa dilepaskan dengan keadaan 

masyarakat dewasa ini. Naskah drama anak – anak ―Bulan Kuning‖ 

menggambarkan situasi masyarakat yang lebih damai dengan berbagai cobaan 

yang dialami. Dengan kesabaran dan ketenangan yang dimiliki maka setiap 

masalah yang dihadapi pasti ada pemecahannya. Kedua judul naskah drama anak - 

anak tersebut dikarang oleh Anom Ranuara. 

 Naskah drama tersebut sangat mudah diapresiasi, karena bahasa yang 

digunakan sangat sederhana, lugas, dan komunikatif. Pembaca lebih mudah 

memahami makna yang terkandung dalam naskah drama anak – anak tersebut. 

Nilai – nilai pendidikan karakter apa saja yang direpresentasikan dalam naskah 

drama anak – anak karya Anom Ranuara? dan bagaimanakah relevansinya dalam 

kehidupan masyarakat dewasa ini? Untuk menjawab permasalahan tersebut 

dipandang perlu dilaksanakan peneltian. 

 Penelitian sejenis dilaksanakan oleh Sadia, dkk. (2013) dengan judul 

―Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dengan Pembelajaran Sain di SD, SMP, 

dan SMA‖. Tujuan utama penelitian tersebut adalah mengembangkan model 

pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pembelajaran sain di SD, SMP, 

SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat 
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dikembangkan melalui pemilihan model pembelajaran sain, pemilihan model 

asesmen, dan pemilihan materi ajar. Kajian sejenis dilaksanakan Yarsama (2011) 

dengan judul dan pembelajaran sastra dalam pembentukan karakter anak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran karya sastra (puisi, cerpen, novel, 

drama, dan dongeng) memiliki peranan yang sangat strategis dalam membina dan 

membentuk budi pekerti anak. Pembelajaran sastra diajarkan secara harmonis 

antara teori dan praktek. Dari kedua kajian tersebut belum ditemukan secara 

eksplisit nilai – niklai pendidikan karakter yang konkret dalam karya sastra. 

 Teori yang digunakan untuk membedah masalah ini, yaitu teori apresiasi 

sastra, teori semiotik, dan teori pendidikan karakter. Suire dan Taba dalam 

Aminuddin (2011: 34) menyatakan bahwa apresiasi sastra sebagai proses 

melibatkan tiga unsur inti, yaitu : aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek 

evaluative. Aspek kognitif melibatkan intelek pembaca dalam memahami unsur – 

unsur sastra yang bersifat objektif. Aspek emotif melibatkan unsur emosi 

pembaca dalam upaya menghayati unsur – unsur keindahan dalam teks sastra 

yang dibaca. Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian 

lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi secara personal 

cukup dimiliki oleh pembaca. Kritik sastra tanpa apresiasi sastra sukar 

dibayangkan, sedangkan apresiasi tanpa kritik sastra jelas kurang memuaskan. 

Dengan demikian, apresiasi sastra mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

kritik sastra (Tarigan, 198: 233). 

 Halliday dan Hassan (1992: 4) mengemukakan bahwa semiotik adalah 

kajian umum tentang sistem tanda. Dengan kata lain, semiotik sebagai suatu 

kajian tentang makna. Manusia di dalam kehidupannya tidak bisa lepas dengan 

tanda – tanda. Tanda – tanda itu ada yang sederhana dan ada juga yang kompleks. 

Hal ini relevan dengan pendapat Barthes (dalam Kurniawan, 2001: 81) seperti di 

bawah ini. 

The world is full of signs, but these signs do not all have the fine simplicity 

of the letters of the military uniform: they are infinitely more complex. 
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Pembaca diharapkan mampu menangkap tanda – tanda yang ada dalam karya 

sastra serta mampu menangkap makna yang terkandung dalam tanda tersebut, 

baik yang bersifat sederhana maupun yang kompleks. 

 Pendidikan karakter bebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan 

warga masyarakat untuk memberikan keputusan baik – buruk, memelihara apa 

yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari – hari dengan 

sepenuh hati ( Depdiknas, 2011 : 5 - 6). Secara operasional nilai pendidikan 

karakter ada 18, yaitu : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi,bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

METODE 

 Dalam penelitian ini digunakan pendekata studi sastra yang mencoba 

memahami dan menginterpretasikan feomena teks sastra. Dengan ketajaman 

analisis dan interpretasi peneliti maka dapat dipahami dengan baik makna atau 

nilai apa saja yang direpresentasikan dalam naskah drama anak – anak ―Kemarau‖ 

dan ―Bulan  Kuning‖ karya Anom Ranuara. hal ini sesuai dengan pendapat 

Bungin (2006) yakni apabila data berupa realitas sosial maka digunakan penelitian 

kualitatif. 

Sumber data penelitian ini yakni naskah drama anak – anak berjudul 

―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖. Naskah drama ini dikarang oleh Anom Ranuara. 

naskah drama ini diambil dari buku yang berjudul Bulan Kuning : Kumpulan 

Naskah Drama Anak – Anak, yang diterbitkan tahun 2009. Dengan demikian, 

jenis data penelitian ini termasuk data kualitatif. 

Guba (1985: 30) mengemukakan bahwa ada empat kriteria periksaank 

keabsahan data, yaitu deraja kepercayaan (creadibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (comformability). 

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian dilakukan secara triangulasi. 
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Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen atau kepustakaan 

dan wawancara. Arikunto (1993: 188) mengatakan bahwa dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal – 

hal atau variabel. Wawancara dilakukan dengan pengarang. Tujuan digunakan 

metode ini yakni memburu apa yang tersembunyi dipikiran pengarang sehingga 

suatu fenomena sosial dapat diapresiasi (Nasution, 2003: 73). Pengguna kedua 

metode tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh betul – betul 

komprehensif. 

Analsis data digunakan metode deskrpitif analitik dan hermeneutik. 

Pengaplikasian  metode deskriptif yakni peneliti mendepkripsikan data atau fakta 

– fakta yang ada dalam naskah drama anak – anak, yang kemudian disusul dengan 

menganalisis fakta dan keterkaitan fakta – fakta, baik secara implisit maupun 

eksplisit. Hermeneutik berarti peneliti menyusun dan merakit unsur – unsur yang 

ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru antara unsur – unsur 

yang lama, mengadakan proyeksi, melewati apa yang ada (Nasution, 1988:127), 

pengunaan metode ini sangat tepat dalam penelitian sastra khususnya drama, 

karena karya sastra (drama) sebagai karya imajinasi pengarang yang penuh 

multimakna. 

Tahapan analisis data pada penelitian ini mengacu pada analisis Straus dan 

Corbin (dalam Suarta, 2009: 74) yang membagi tiga tahapan, yaitu : Peengodean 

terbuka (open coding), kode aksial (axial coding), dan kode selektif (selective 

coding). Dengan tahapan analisis data tersebut maka diperoleh hasil analisis data 

secara valid dan dapt dipertanggung jawabkan. 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan metode informal. 

Metode informal adalah cara menyajikan hasil analisis data dengan menggunakan 

kata – kata atau rangaian kalimat sebagai sarana penyajian (Sudaryanto, 1993: 

145).         

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Lickona (1991) Menyatakan bahwa ada sejumlah nilai yang perlu 

diajarkan melalui pendidikan karakter yaitu : kejujuran (honesty), keterbukaan 
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(fairness), toleransi (tolerance), kehati – hatian (prudence), disiplin diri (self 

dicipline), membantu dengan tulus (helpfulnes), rasa haru (compassion), bekerja 

sama (cooperation), keteguhan hati (cowrage), dan nilai demokratis (democratic 

values). Jadi, ada sepuluh nilai pendidikan karakter yang perlu diperhatikan dalam 

kehidupan sehari – hari di masyarakat. 

 Sadia (2013) mengemukakan bahwa karakter berkaitan dengan 

pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perilaku 

moral (moral action). Karakter yang baik terdiri atas pengetahuan tentang 

kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan berbuat kebaikan. Ketiga hal ini 

harus dilaksanakan secara harmonis untuk kedamaian hidup dalam masyarakat 

(Yarsama, 2012: 125). 

 Representasi pendidikan karakter yang terkandung dalam naskah drama 

anak – anak yang berjudul ―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖, yaitu: religius, 

toleransi, kehati – hatian, kerjasama, demokratis, rasa haru, dan keterbukaan. 

 Nilai religious ditemukan dalam naskah drama anak – anak ―Kemarau‖ 

dan ―Bulan Kuning‖. Nilai ini paling dominan ditemukan dalam naskah drama 

anak – anak tersebut. Nilai reliius direpresentasikan dengan perilaku tokoh Kura – 

kura yang mengalami penderitaan, karena sulit untuk bisa melangsungkan 

hidupnya. Kura – kura sangat menderita dengan keadaan alam yang serba kering 

akibat kemarau panjang. Kura – kura sering merasa kelaparan, karena susah 

mencari makanan. Kura – kura lalau memohon kepada Tuhan agar ada yang bisa 

menolong dan bisa hidup dengan layak. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

33. Kura – kura: Oh Tuhan, kutukan apakah yang engkau timpakan kepada 

kami? Bukankah leluhur kami pernah membantu Dewa 

Wisnu ketika mengaduk samudra Mantana? Wahai Wisnu 

tolonglah hamba. Tunjukkan hamba jalan menuju daerah 

subur yang tak pernah kehbisan makanan dan minuman. 

(Anom Ranuara, 2009: 31) 

Kutipan tersebut mengandung makna bahwa dalam situasi alam yang serba kering 

akibat kemarau berkepanjangan maka semua mahluk idup bukan hanya 
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susahmencari makanan, tetapi juga minuman. Karena itu, alam harus tetap dijaga 

dan dipelihara kesuburannya. Nilai religius juga ditemukan dalam naskah nilai 

religius juga ditemukan dalam naskah drama anak – anak ―Bulan Kuning‖. Nilai 

religius dapat ditemukan pada perilaku tokoh  Bulan Kuning yang memohon 

kepada Tuhan agar bisa terlepas dari tawana dari Raksasa. Bulan Kuning diculik 

oleh Raksasa ketika bermain – main bersama temannya. Nasib tokoh Bulan 

Kuning lagi sial. Untuk itu, Bulan Kuning selalu memohon kepada Tuhan, seperti 

kutipan di bawah ini. 

126. Bulan Kuning: Meme… Bapa… cari Bulan ke sini. Bulan takut. Oh   

Tuhan… tolonglah hamba. Berilah hamba petunjuk 

jalan ke luar goa ini. Oh Tuhan, tolonglah hamba. 

(Anom Ranuara, 2009: 92) 

 Kutipan tersebut mengandung makna bahwa Bulan Kuning bukan hanya 

memohon pertolongan kepada Tuhan saja, tetapi juga kepada orangtuanya dan 

teman – temannya. Bulan Kuning  ingin keluar dari cengkraman Raksasa. 

 Nilai toleransi ditemukan dalam naskah dram anak – anak. Hal ini dapat 

dilukiskan oleh perilaku tokoh Angsa dan Belibis yang memiliki kemauan untuk 

membantu siapa saja yang mengalami kesusahan atau kesedihan. Angsa tidak 

pilih kasih menolong seseorang. Ia siap membantu siapa saja yang memerlukan 

bantuan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

20. Angsa Satu:  Hai kawan – kawan… mari kita bantu teman kita ini. Kita 

sumbangkan ke negri yang tertimpa kemarau panjang 

itu. 

21. Angsa Dua: Ya. Kita harus menolong siapa saja yang tertimpa 

kesusahan.(Anom Ranuara, 2009: 29) 

 Nilai toleransi dalam kehidupan realitas dimasyarakat, tampaknya belum 

bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih ditemukan seseorang tidak memiliki 

rasa toleransi kepada sesama umatnya. Kalau dia menolong seseorang, kadang 

kala dilaksanakan tanpa rasa tulus ikhlas dan pilih kasih. Perilaku seperti ini sudah 

tentu bertentangan denga pengamalan Pancasila yakni sila ke- 2, kemanusiaan 

yang adil dan beradab. 
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 Nilai kehati – hatian (prudence) ditemukan dalam naskah drama anak – 

anak ―Kemarau‖. Hal ini terlihat dalam perilaku tokoh Belibis ketika menolong 

Kura – kura. Belibis sangat berhati – hati bertindak ketika membantu Kura – kura 

agar pindah dari tempat hidupnya yang kering menuju tempat yang subur. Belibis 

sangat cemas akan keselamatan Kura – kura. Nilai kehati – hatian tokoh Belibis 

dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

63. Belibis satu : Kami akan menyiapkan sebuah tongkat yang cukup kuat. 

Masing – masing ujung tongkat itu, akan kami pegang 

dengan paruh kami. Setelah itu… kita berangkat. 

64. Kura – kura :   Aku bagaimana? (Anom Ranuara, 2009 : 33) 

 

 Kutipan tersebut mengandung makna bahwa sikap kehati – hatian perlu 

dibina dan dididik dengan baik. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada 

omongan orang lain. Sikap seseorang yang tidak bisa kita kenali harus betul – 

betul waspada. 

 Nilai kerja sama ditemukan dalam naskah drama anak – anak ―Bulan 

Kuning‖. Nilai ini dapat dilihat pada perilaku tokoh I Lecong, Kepdus, Pan Bulan 

Kuning, dan Anak – anak ketika mencari tokoh Bulan Kuning yang menghilang, 

karena telah diculik seorang Raksasa. Dengan kerja sama yang baik, Kepdus 

dipercaya sebagai pemimpin dalam pencarian Bulan Kuning. Hal ini dapa terlihat 

pada kutipan di bawah ini. 

169. I Lecong : Sekarang sudah hari kedua. Mudah – mudahan besok 

dilepaskan.  

170. Kepdus : Kita semua mengharap begitu.  

171. Anak –anak : Hore… 

172. Pan Bulan Kuning : Maaf Bli Wayan… kalau selama tiga hari anak 

saya disekap… dia makan apa di sana?(Anom 

Ranuara, 2009:95) 

 Dari kutipan di atas dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan sehari – hari, 

sikap kerja sama harus tetap dipupuk. Seberat apapun pekerjaan yang dihadapi, 

jika dikerjakan dengan carakerja sama maka dapat diyakini pekerjaan itu dapat 
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dituntaskan dengan baik. Hal ini sesuai dengan sila ke tiga Pancasila yakni 

Persatua Indonesia. Rasa persatuan memiliki peranan yang sangat fudemental 

dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dengan rasa persatuanm hadapi segala 

tentangan dan rintangan. Rasa persatuan perlu diwujudkan mulai dari lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan Negara.  

 Nilai demokratis ditemkan dalam naskah drama anak – anak ―Bulan 

Kuning‖. Nilai demokratis memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai kerja 

sama. Nilai demokratis dapat dilihat dari perilaku tokoh I Baruk dan I Lumut yang 

sangat ketakutan dan kecemasan, karena temannya Bulan Kuning menghilang 

begitu saja. Dia sangat merasa kehilangan I Bulan Kuning. Oleh karena itu, I 

Baruk bermusyawarah dengan I Lumut untuk mencari cara terbaik agar I Bulan 

Kuning bisa ditemukan. Nilai demokrasi dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

74. I Baruk : Aduh. Bagaimana ini? Masalah jadi bertambah.  

75. I Lumut : Iya. Bagaimana jalan keluarnya? Kita ini masih anak – anak. 

Belum mampu memecahkan masalah yang ruwet ini. 

76. I Baruk : Bagaimana kalau kita lapor kepada kepala dusun? 

77. I Lumut : Ini ide yang bagus. Ayo kita kesana (Anom Ranuara, 

2009:89) 

 Kutipan tersebut mengandung makna bahwa masalah apapun yang 

dihadapi perlu dipecahkan lewat musyawarah. Sikap musyawarah untuk mencapai 

mufakat perlu dibina sejak anak – anak. Sikap ini sejalan dengan sila keempat 

Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

pemusyawaratan perwakilan. 

 Dalam konteks kehidupan masa kini sikap demokratis sangat diperlukan 

oleh seluruh anak bangsa. Sikap ini menjadi modal dasar yang perlu dibina dan 

dipupuk agar Negara Indonesia menjadi Negara yang maju dalam berdemokrasi. 

 Nilai rasa haru ditemukan dalam naskah drama anak – anak ―Bulan 

Kuning‖. Nilai ini dapat dilihat pada perilaku Raksasa yang sangat kagum dan 

terharu dengan Bulan Kuning. Bulan Kuning sangat cemas denga keselamatan 

dirinya, karena dia yakin akan dimangsa oleh Raksasa. Peristiwanya ternyata di 

luar dugaan. Raksasa sangat menyayangi dan mengagumi Bulan Kuning. Untuk 
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menunjukkan kekaguman Raksasa kepada Bulan Kuning dapat dilihat kutipan di 

bawah ini. 

127. Raksasa : Sudahlah. Jangan terus bersedih. 

128. Bulan Kuning : Jangan sakiti saya. Jangan dekat. Saya takut, 

129. Raksasa : Kaki tidak akan menyakiti kamu. Malah, kamu kaki 

bawakan makanan. Nih lihat. Buah – buahan. Makanlah 

(Anom Ranuara, 2009:93). 

 Kutipan tersebut mengandung makna bahwa kecemasan yang berlebihan 

sudah tentu memiliki dampak psikologis yang kurang baik terhadap karakter 

seseorang. Ubahlah rasa cemas menjadi rasa haru. Kita harus memiliki rasa haru 

terhadap kesuksesan yang dicapai sesorang. Jangan sebaliknya, memiliki rasa 

dengki iri hati, bermusuhan kepada orang yang sukses atau berhasil. 

 Nilai keterbukaan (fairness) direpresentsikan dalam naskah drama anak – 

anak ―Bulan Kuning‖. Nilai keterbukaan ini dapat dilihat perilaku tokoh Raksasa 

yang sangat terbuka kepada Bulan Kuning. Raksasa sangat terbuka hatinya 

kepada Bulan Kuning. Apapun yang dia miliki, dia rela member Bulan Kuning. 

Raksasa memiliki barang yang sangat berharga berupa batu jimat. Barang ini 

tidak ada yang mengetahuinya. Karena rasa keterbukaan yang luar biasa kepada 

Bulan Kuning, akhirnya Bulan Kuning dianugrahi batu jimat oleh Raksasa. Nilai 

keterbukaan dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

142. Bulan Kuning : Ah tidak. Pokoknya saya tidak mau nginap. Tolong, 

antar saya pulang. 

143. Raksasa : Sabar. Jangan buru – buru pulang. Nanti, pasti kamu senang 

di sini. Kaki punya banyak batu jimat. Sebentar ya, akan 

kaki tunjukkan (Anom Ranuara, 2009:93).    

 

 Kutipan tersebut mengandung makna bahwa dalam menghadapi 

masyarakat ekonomi Asia (MEA), bangsa Indonesia harus memiliki rasa 

keterbukaan dengan Negara – negara lain. Dalam menghadapi MEA, perlu 

dibangun dan dipersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur 

yang berkualitas, dan sebagainya. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Representasi pendidikan karakter yang terkandung dalam naskah drama 

anak – anak ―Kemarau‖ dan ―Bulan Kuning‖, yaitu religious, toleransi, kehati – 

hatian, kerja sama, demokratis, rasa haru, dan keterbukaan. Nilai – nilai tersebut 

sebagai refleksi dasar Negara kita, Pancasila. Nilai – nilai tersebut masih bersifat 

aktual dan kontekstual. 

Masyarakat disarankan agar lebih menghayati dan mengamankan nilai 

pendidikan karakter secara real dalam kehidupan sehari – hari. Para pemimpin 

bangsa diharapkan mampu menjadi panutan atau teladan pelaksana pendidikan 

karakter. 
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