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Abstract
“Sang Mandor” by Rahman Arge is a text written the based on reality in social
life, although imagination aspect is more conspicuous. The Aim of this writing is
to describe instrinsic aspect in text of drama Sang Mandor. The plot described in
the story shows chronological life or logicet plot. Character in the drama is
interaction among human; setting consists of nature setting happen in Macassar,
time setting, social setting which, Sang Mandor Theme is egoist way of life.
Instrinsic aspect found in text of drama Sang Mandor by Rahman Arge is aspect
that interrelates and forms a whole structural aspect which can not be separated
with the other.
Key Words: plot, setting, theme
Abstrak
Naskah drama “Sang Mandor” karya Rahman Arge merupakan naskah yang di
tulis berdasarkan fakta kehidupan sosial, meskipun unsur imajinasinya jauh lebih
menonjol. Tujuan tulisan ini mendeskripsikan unsur intrinsik dalam naskah
drama Sang Mandor. Alur cerita yang digambarkan dalam drama ini
memperlihatkan jenis alur kronologis dan alur logis. Tokoh dalam drama Sang
Mandor ini adalah hubungan interaksi antarmanusia; latar terdiri atas latar alam
berlangsung di daerah Makassar; latar waktu; latar sosial, latar ruang, Tema
drama Sang Mandor adalah sikap hidup yang egois. Unsur intrinsik yang ada
dalam naskah drama “Sang Mandor” karya Rahman Arge adalah unsur yang
saling berkaitan dan membina kebulatan struktur dan tidak bisa dipisahkan satu
dengan yang lainnya.
Kata kunci: alur, latar, tema

I. Pendahuluan
Sastra lahir sebagai proses
kreativitas manusia yang bersumber dari
kehidupan masyarakat (manusia) tempat ia
dilahirkan. Sastra merupakan sebuah

ciptaan, sebuah kreasi, dan bukan sematamata sebuah imitasi. Sastra merupakan
hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya
adalah manusia dan kehidupannya dengan
menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
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Oleh karena objeknya adalah manusia dan
kehidupannya, maka dapat dikatakan
bahwa sastra adalah gambaran kehidupan
manusia. Karya sastra merupakan media
pengungkapan ide dari seorang sastrawan,
baik dalam bentuk puisi, novel, cerpen,
maupun drama. Munculnya sebuah ide
didasari oleh sebuah konsep yang
bersumber dari sederetan pengalaman.
Meskipun karya sastra didasari
sabagai sebuah konsep yang bersumber
dari pengalaman, namun karya sastra
selalu dibedakan dengan karya tulis
disiplin ilmu lain, seperti tulisan yang
mengandung unsur kesejarahan. Dalam
penulisan sejarah, seorang penulis tidak
terlepas dari ketergantungannya pada
pengalaman. Penulisan sejarah harus
selalu dilengkapi dengan bukti otentik.
Penulisan sejarah tidak memungkinkan
adanya unsur imajinasi yang bukan berasal
dari peristiwa yang sungguh-sungguh
terjadi; sementara dalam karya sastra hal
tersebut dimungkinkan. Imajinasi atau
rekaan justru lebih menghidupkan suasana
karya dan akan memperluas nuansa
kesusastaraannya.
Sesuatu hal yang tidak luput dari
tujuan karya sastra adalah nilai kehidupan
dalam bentuk makna-makna yang
terkandung dalam suatu karya sastra baik
itu puisi, cerpen, novel, ataupun drama. Di
dalam kesusastraan, drama merupakan
bentuk cerita yang syarat akan nilai-nilai
kehidupan dan makna yang terkandung di
dalamnya. Drama merupakan bentuk
cerita yang digubah dan disusun untuk
dimainkan atau dilakonkan oleh aktor atau
aktris.
Drama merupakan kisah yang
didramatisasi atau ditulis untuk
dipertunjukkan di atas panggung oleh
sejumlah pemain. Dalam hubungannya
dengan lakon, drama diartikan sebagai
ragam kesusastraan yang tersaji dalam
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bentuk teks atau naskah yang
menggunakan cakapan dengan tujuan
menggambarkan kehidupan manusia
melalui perwatakan tokoh, mengemukakan
pertikaian, emosi, dan ekspresi lewat
lakuan dan gerak.
Drama juga merupakan tiruan
kehidupan manusia yang diproyeksikan di
atas panggung. Pementasan drama,
penonton seolah melihat kejadian dalam
masyarakat. Kadang-kadang konflik yang
disajikan dalam drama sama dengan
konflik batin penonton sendiri. Drama
juga merupakan
potret kehidupan
manusia baik itu suka-duka, pahit- manis,
maupun hitam-putih kehidupan.
Pertujukan suatu drama selalu
menggugah perasaan, sebab ada tradisi
yang ditimbulkan oleh pertunjukan drama
secara keseluruhan. Drama yang
dipertunjukkan di atas panggung bukanlah
suatu kehidupan yang sebenarnya
melainkan hasil artistik, suatu perpaduan
antara imajinasi dan kenyataan. Seorang
pemain di atas panggung tidak berbicara
dan berbuat seperti dalam kehidupan
nyata. Pelaku berbuat dan berbicara lebih
ekspresif daripada dalam kenyataan untuk
menggambarkan emosi yang dialami oleh
pelaku. Berperan di panggung telah
melahirkan emosi-emosi pelaku dalam
gerak dan kata-kata.
Karya sastra sebagai suatu karya
yang kreatif memiliki keotonomian yang
harus dilihat sebagai suatu sosok yang
berdiri sendiri terlepas dari hal yang
berada di luar karya sastra itu.
Bertolak dari asumsi dasar di atas,
bahwa karya sastra memiliki suatu
kesatuan yang otonom, maka drama juga
memiliki sesuatu yang otonom. Seperti
karya sastra lainnya drama dibangun oleh
berbagai unsur. Unsur tersebut saling
berkaitan dan membina kebulatan struktur
dalam menyampaikan makna. Alur,
penokohan, tema, dan amanat serta latar
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yang ada di dalam drama adalah struktur
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lainnya sebagai suatu keutuhan
cerita. Dengan menganalisis bagian
tersebut dapat ditemukan makna yang
dikandung, Selain itu, juga dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi
kehidupan manusia sebagai mahluk
individu sekaligus sebagai mahluk sosial.
Karya sastra merupakan media
pengungkapan ide dan gagasan seorang
pengarang dan drama merupakan tiruan
kehidupan manusia yang diproyeksikan di
atas panggung. Drama juga merupakan
satu kesatuan dalam kebulatan struktur
yang membangunnya. Peneliti mencoba
menganalisis naskah drama melalui unsurunsur yang membangun karya sastra
khususnya
drama
sebagai
pengejawantahan ide dan gagasan seorang
sastrawan.
Dari sekian banyak naskah drama
yang ditulis oleh sastrawan, analisis ini
memusatkan perhatian pada naskah drama
“Sang Mandor” karya Rahman Arge.
Penulisan naskah drama tersebut didasari
oleh fakta kehidupan sosial, meskipun
demikian unsur imajinasinya jauh lebih
menonjol.
Berdasarkan uraian di atas, penulis
mencoba menganalisis unsur intrinsik
yang membangun naskah drama “Sang
Mandor” karya Rahman Arge dengan
judul “Analisis Naskah Drama Sang
Mandor karya Rahman Arge dengan
Pendekatan Struktural”.
Tujuan penulisan ini merupakan
usaha untuk mendapatkan jawaban
terhadap permasalahan yang dirumuskan.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
unsur intrinsik dalam naskah drama Sang
Mandor. Unsur intrinsik yang dimaksud,
yaitu alur, tokoh, latar, tema, dan dialog
dalam naskah drama Sang Mandor.
Tulisan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat yaitu (1) untuk

membantu pembaca atau penikmat sastra
dalam memahami unsur-unsur intrinsik
yang membangun naskah drama “Sang
Mandor” karya Rahman Arge; (2) untuk
meningkatkan daya apresiasi masyarakat
terhadap karya sastra.
2. Kerangka Teori
2.1 Pengertian Drama
Secara etimologis kata drama
berasal dari bahasa Yunani, yaitu
“dramoi” yang artinya menirukan. Istilah
ini kemudian menjadi umum yang
maksudnya adalah suatu cerita yang
dipertunjukkan di atas pentas oleh para
pelaku dengan perbuatan.
Kata drama juga berasal dari
bahasa Greek, yaitu dari kata “dran” yang
berarti “berbuat” (Morris dalam Tarigan,
1985:69). Drama merupakan gerak atau
perbuatan yang merupakan inti hakikat
dari setiap karangan yang bersifat drama.
Batasan drama telah banyak
dikemukakan oleh para ahli antara lain:
(384-322 sebelum Masehi) menurut
Aristoteles dalam Ramelan (1980:11)
bahwa drama adalah suatu tiruan tentang
kehidupan, sedangkan batasan drama
menurut Sumardjo (1993:8) adalah suatu
cerita dalam bentuk dialog (atau wacana)
tentang konflik (pertentangan) manusia,
diproyeksikan dengan ucapan dan
perbuatan dari sebuah panggung kepada
penonton. Sumardjo (1993:8) juga
mengemukakan bahwa teater atau drama
adalah jenis kesenian yang amat sosiologis
yang selalu melibatkan pemain dan
penonton serta terjadi saat munculnya
pemain di atas panggung di depan
penonton dan berakhir dengan padamnya
lampu atau tutupnya layar pertunjukan.
Menurut Riantiarno (1993:16)
teater adalah cermin kehidupan, salah satu
upaya manusia untuk mencapai titik
ujung: kebahagiaan sempurna. Selain itu
dikemukakan juga bahwa teater adalah
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esensi dari hidup itu sendiri dan teater
biasanya diungkap dalam dua cara:
tersurat dan tersirat, terucap dan terbias.
Yang tersurat dan terucap adalah wadah
yang masih bisa ditangkap oleh beberapa
indera kita, mata dan telingat. Tetapi yang
tersirat atau terbias, hanya bisa dinikmati
dengan rasa. Sebab di dalamnya ada
simbol-simbol, israt, pertanyaan, renungan
dan jawaban-jawaban tak langsung.
Beberapa pengertian drama yang
dikemukkan oleh para ahli menurut
Tarigan (1985:36), pada dasarnya
pengertian tersebut memiliki penekanan
yang sama. Penekanan yang dimaksud
adalah sebagai berikut ini.
a. Drama adalah saalah satu cabang ilmu
sastra;
b. Drama dapat berbentuk prosa atau
puisi;
c. Drama lebih mementingkan dialog;
d. Drama adalah lakon yang dipentaskan
di atas panggung;
e. Drama adalah seni yang menggarap
lakon melalui penulisan dan
pementasan;
f. Drama membutuhkan ruang, waktu,
dan penonton;
g. Drama adalah kehidupan yang
dilukiskan dalam gerak;
h. Drama adalah sejumlah kejadian yang
memikat hati.
Uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa drama diartikan sebagai suatu
karya sastra berupa cerita yang disusun
dalam bentuk dialog yang mengandung
potret cerita kehidupan manusia yang
akan dipentaskan atau dilakonkan.
2.2 Pendekatan Struktural
Pendekatan struktural adalah
menempatkan karya sastra atau peristiwa
dalam masyarakat menjadi satu
keseluruhan karena adanya reaksi timbal
balik bagian-bagian tersebut dengan
keseluruhannya
muncul karena
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sesungguhnya dari bagian yang satu
dengan bagian yang lain saling berkaitan
sehingga terwujud satu kesatuan. Jadi
dengan adanya relasi timbal balik tersebut,
maka bagian satu dengan bagian yang
lainya dalam karya sastra tersebut tidak
dapat dipisahkan.
Selain itu asumsi dasar struktural
dalah sebuah karya sastra merupakan
keseluruhan, kesatuan makna yang bulat,
yang mempunya koherensi intrinsik.
Dalam keseluruhan karya sastra itu setiap
bagian dan unsur memainkan bagian yang
hakiki, sebaliknya unsur dan bagian
mendapat makna seluruhnya dari makna
keseluruhan teks.
Pendekatan struktural adalah
pendekatan yang membatasi diri pada
penelahan karya itu sendiri terlepas dari
pengarang dan pembaca. Dalam
melakukan telaah sastra, maka struktural
pada umumnya bertolak dari pendirian
yang sama, yaitu kekuatan atau potensi
sastra itu terlertak di dalam bahasa yang
digunakan atau di dalam karya sastra itu
sendiri.
Satu konsep dasar yang menjadi
ciri khas teori struktural adanya anggapan
bahwa di dalam dirinya sendiri karya
sastra merupakan suatu struktur yang
otonom yang dapat dipahami, sebagai
suatu kesatuan yang bulat dengan unsurunsur pembangunnya.
Analisis struktural bertujuan
memaparkan secermat, seteliti, sedetail,
dan sedalam mungkin keterkaitan dan
keterjalinan semua anasir dan aspek karya
sastra yang bersama-sama menghasilkan
makna menyeluh.
Analisis struktural bukanlah
penjumlahan anasir-anasir itu, misalnya
tidak cukup didaftarkan semua kasus
aliterasi, asonansi, rima akhir, rima dalam,
iversi sintaktik metapora, dan metonomia
dan segala macam peristilahan yang
muluk-muluk, dengan apa saja yang secara

Nasruddin: Nilai Intrinsik dalam Naskah Drama Sang Mandor Karya Rahman Arge

formal dapat diperhatikan pada sebuah
sajak. Dalam drama pun tidak cukup
semacam anumerasi gejala-gejala yang
berhubungan dengan aspek waktu, aspek
ruang, perwatakan, point of view, sorot
balik dan apa saja. Yang penting justru
sumbangan yang diberikan oleh gejala
semacam ini pada segala keseluruhan
makna, dala m ket er ka it an da n
keterjalinannya dan justru antara berbagai
tataran (fonologi, morfologi, sintaksis,
semantik).
Gejala bunyi dalam analisis
struktural bisa saja disemantikkan, diberi
makna lewat interaksinya dengan gejala
makna dan sebaliknya. Dalam visi
struktural yang sungguh-sungguh,
perbedaan bentuk dan isi tidak mungkin
lagi disebut bentuk diberi makna dalam
kaitannnya yang disebut isi, dan
sebaliknya yang disebut isi baru diberi
pencerahan yang sungguh-sungguh oleh
gejala bentuk yang terpadu dengannya.
Setiap karya sastra memerlukan
metode analisis yang sesuai dengan sifat
dan strukturnya. Perbedaan analisis,
bergantung pada dominannya anasir
tertentu. Misalnya, ada sajak yang
berbunyi atau aspek bunyi tertentu yang
sangat menonjol, ada pula sajak yang
sintaksisnya yang dominan, dalam arti
dima nfat kan
secar a o pt ima l,
dieksploitasikan penyair. Dalam analisis
sturuktur perbedaan dominan anasir
tertentu mau tak mau memainkan peranan
penting. Demikian pula dalam roman ada
yang mendahulukan perwatakan dan ada
pula yang mendahulukan plotnya, atau
struktur waktu, dan seterusnya. Analisis
struktur ini diarahkan oleh ciri khas karya
sastra yang hendak dianalisis
Unsur–unsur pembangun karya
sastra seperti alur, penokohan, latar, dan
tema adalah unsur yang tidak dapat
dipisahkan dari drama.

3. Pembahasan
Naskah drama “Sang Mandor” ini
merupakan naskah lakon yang terdiri atas
dua belas adegan. Drama ini tidak
me nggu na ka n ba ba ka n da la m
penampilannya tetapi langsung adegan per
adegan.
Bertolak dari rangkaian peristiwa
yang telah disajikan oleh penulis pada
bagian terdahulu, dapat diketahui bahwa
alur cerita yang ditampilkan dalam Drama
“Sang Mandor” memperlihatkan jenis alur
menanjak yang urutan peristiwa dengan
peristiwa yang lainnya merupakan
hubungan sebab akibat (peristiwa yang
satu menjadi penyebab peristiwa yang
lainnya). Peristiwa dalam drama ini selalu
mengakibatkan konflik yang membuat
konflik yang lain semakin bertambah. Hal
ini dapat dilihat pada adegan pertama
ketika Mulli menawarkan obat kepada
suaminya, pada saat itu Sang Mandor
justru marah-marah karena merasa
dianggap seperti bayi yang selalu dituntun
-tuntun. Mulli juga marah mendengar
hardikan suaminya, karena ia merasa tak
pernah dihargai. Dari adegan pertama jelas
terlihat konflik antara sang Mandor dan
Mulli yang kemudian pada adegan kedua
ketika Juki muncul dan berusaha
menasihati orang tuannya yang tidak
pernah merasakan kedamaian malah justru
membuat Sang mandor marah dan tidak
sadarkan diri. Peristiwa yang membuat
Sang Mandor tidak sadarkan diri akibat
Juki inilah yang membuat saudara-saudara
Juki yang lain juga marah. Peristiwaperistiwa tersebut jelas memperlihatkan
hubungan sebab akibat.
Klimaks atau puncak ketegangan
dalam drama ini terjadi ketika Sang
Mandor mengetahui bahwa Uduk telah
me n ju a l p erahu ayahn ya d emi
rencanannya menjadi pelaut ulung.
Kejadian ini membuat Sang Mandor
hampir tak sadarkan diri lagi untuk kedua
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kalinya serta mendengar pengakuan Poke
yang juga telah menjual sawah dan
empang miliknya. Karena pengakuan anak
-anaknya itu sang Mandor yang semula
lumpuh akibat rematik yang dideritanya
seketika dapat berdiri tegak di atas lantai.
Klimaks atau puncak ketegangan dari
konflik dalam drama ini merupakan hasil
dari perkembangan konflik yang
kompleks.
Penyelesaian cerita Drama “Sang
Mandor” terjadi ketika Sang Mandor
memberikan jalan anak-anaknya untuk
pergi mencari jalan mereka masingmasing yaitu, setelah Rimba, Juki, Poke,
dan Uduk membuatnya marah karena telah
menjual seluruh harta yang dimilikinya.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam Drama “Sang Mandor” yang
memperlihatkan alur yang terus menanjak
sampai t erjadinya klimaks dan
penyelesaian itulah yang membuat
keingintahuan para pembaca atau
penonton berpikir apa yang akan terjadi
kemudian dan akan tetap sabar dalam
mengikuti sampai akhir cerita.
Hubungan antar tokoh dalam
Drama “Sang Mandor” ini adalah
hubungan interaksi anatar manusia dengan
manusia lainnya. Mereka yang
berinteraksi ialah Sang Mandor, Mulli,
Juki, Poke, Uduk, dan Rimba. Dengan
kejayaan masa lalunya Sang Mandor
selalu merasa dalam hidupnya, ia tidak
membutuhkan orang lain dalam
melakukan sesuatu, Bahkan dengan Mulli
sang istri yang lembut dan selalu
memperhatikan suami dan anak-anaknya
pun tidak peduli. Sang Mandor lebih
memilih merangkak untuk mencapai
sesuatu yang diinginkan dari pada
meminta bantuan orang lain. Prinsip Sang
Mandor, bahwa jangan p er nah
menadahkan tangan kecuali hanya kepada
Tuhan.
Juki, Poke, dan Uduk adalah anak224

anak dari Sang Mandor yang selalu
memanfaatkan kekayaan orang tuanya
untuk mencapai keinginan-keinginan
mereka. Karena sifat mereka itulah, Juki
anak pertama Sang Mandor yang selalu
datang untuk menasihati orang tuanya
yang hampir tak punya waktu lagi
merasakan kebahagiaan, yang ternyata
kedatangan Juki ternyata ada maksud dan
tujuannya membuat Sang Mandor tak
sadarkan diri. Poke, anak kedua sang
Mandor yang selalu merasa paling sayang
dan merasa paling berusaha keras menjaga
ayahnya. Meskipun pada akhirnya, Poke
membuat susah ayahnya kerena sawah dan
empang miliknya telah di jual. Uduk
adalah anak bungsu Sang Mandor dari tiga
bersaudara yang satu-satunya anak yang
memunyai pengawal demi meraih citacitanya, yaitu menjadi pelaut ulung seperti
ayahnya. Serta berjanji untuk melestarikan
kebesaran dan keagungan ayahnya tapi
juga membuat sang Mandor hampir
pingsan yang kedua kalinya. Rimba orang
kepercayaan dan dianggap sebagai
keluarga sendiri oleh Sang Mandor. Dialah
adalah Pa’lapa’ barambang atau pengawal
Uduk yang selalu mendampingi Uduk
kapan dan di mana saja, dialah yang
mengajarkan Uduk jurus eja tongpi seng
na doang dan prinsip pukul dulu baru
pikir. Dengan demikian, pola hubungan
antar tokoh dalam Drama “Sang Mandor”
ini adalah hubungan pertentangan karena
tokoh cerita berinteraksi mengalami
konflik.
Aspek latar yang terjadi di rumah
kediaman Sang Mandor di sekitar
pelabu han menjad i aspek yang
mendukung setiap peristiwa dalam cerita.
Seperti, ketika Sang Mandor berada di
jendela mendengarkan suara-suara kapalkapal yang datang dan pergi sementara ia
hanya bisa tinggal di rumah mengenang
masa-masa lalunya yang gemilang. Latar
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waktu yaitu sore hari juga dijumpai
sebagai faktor yang sangat mendukung
terjadinya peristiwa dalam cerita ini,
seperti pada adegan Mulli yang
memperingatkan suaminya agar tidak
mendekati jendela karena sudah sore. Hal
ini juga dapat dijumpai pada dialog Poke
yang mengharap agar ayahnya tidak duduk
di lantai dekat jendela karena hari sudah
sore dan dialog Juki yang mengharapkan
Sang Mandor diangkat kepembaringan
karena hari mulai gelap.
Sikap dan sifat Sang Mandor yang
selalu bangga dengan kejayaan masa
lalunya sebagai mandor laut dalam
mengarungi lautan bahkan sampai ke Cape
Town dari orang lain dan ambisi anakanak Sang mandor yang ingin menguasai
seluruh harta kekayaannya menjadi tema
yang sangat mendukung peristiwa demi
peristiwa yang terjadi dalam Drama “Sang
Mandor” ini. Peristiwa demi perstiwa
tersebut membawa menuju klimaks dan
penyelesaian. Kedua masalah pokok di
atas oleh Arge diolah menjadi sebuah
kritik sosial. Dari drama ini dapat
diketahui bahwa kemandirian adalah
sesuatu yang paling penting bagi
kehidupan dan menuntut untuk tidak
se la lu ber pa ngku t anga n at au
menengadahkan tangan kepada orang lain
kecuali hanya kepada Tuhan.
Dialog merupakan unsur yang
tidak bisa lepas dari sebuah naskah drama.
Melalui dialoglah latar, alur, tokoh, dan
tema dapat diketahui. Situasi bahasa
dialog dalam naskah Drama “Sang
Mandor” suasana dialog sangatlah ideal.
Para pelaku silih berganti angkat bicara.
Para pelaku saling sopan menantikan
gilirannya dan tidak menyimpang dari
bahan pembicaraan.
Sarana-sarana langsung dan tidak
langsung adalah bagian yang terkandung
dalam dialog yang diucapkan para pelaku

dalam naskah Drama “Sang Mandor”
sep er t i, ber it a- b er it a, t er masu k
pembeberan apa yang sedang terjadi,
info rmasi sebab mu sabab yang
mengakibatkan situasi terjadi serta,
pemakaian bahasa yang khas untuk
mengisyaratkan situasi sosial atau
psikologi tertentu yang menjadi sarana
tidak langsung.
4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pada
bagian terdahulu dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut ini.
Pertama, drama “Sang Mandor”
dibangun oleh unsur intrinsik, seperti alur,
tokoh, latar, dan tema. Unsur-unsur
tersebut sangat ditunjang oleh dialog
sebagai unsur utama yang harus ada dalam
drama.
Ked u a, alu r cer it a yang
d ig a mbar k an d ala m d r ama in i
memperlihatkan jenis alur kronologis atau
alur logis. Tokoh dalam drama Sang
Mandor ini adalah hubungan interaksi
antarmanusia, yaitu Sang Mandor, Mulli,
Juki, Poke, Uduk dan, Rimba. Latar dibagi
dalam empat bagian, yaitu: latar alam
yang ada dalam drama Sang Mandor
berlangsung di daerah Makassar; latar
waktu, peristiwa dalam drama Sang
Mandor terjadi pada sore hari; latar sosial
dalam cerita ini berada pada lingkungan
pelabuhan tempat kapal-kapal datang dan
pergi atau pesisir pantai; latar ruang
berada di rumah Sang Mandor yaitu, di
ruang utama dengan jendela terbuka.
Tema drama Sang Mandor adalah sikap
hidup yang egois. Unsur intrinsik yang ada
dalam naskah drama “Sang Mandor”
karya Rahman Arge adalah unsur yang
saling berkaitan dan membina kebulatan
struktur dan tidak bisa dipisahkan satu
dengan yang lainnya.
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