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ABSTRAK 
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Irmayani, S.S.,M.Pd. (2) Iib Marzuqi, M.Pd. 

Kata Kunci: perbandingan, persamaan, perbedaan, keterkaitan, legenda, naskah   

drama 

Penelitian sastra bandingan yang berjudul Perbandingan Legenda Panji 

Laras-Liris di Lamongan dengan Naskah Drama Pinangan karya Anton P. 

Chekov (Kajian unsur intrinsik dan Unsur Ekstrinsik) dilatarbelakngi oleh adanya 
hubungan kedua karya sastra (sastra lisan dan sastra tulis) sehingga peneliti 

mengkaji unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan latarbelakang tersebut, 

tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persamaan, perbedaan, dan 

keterkaitan antara Legenda Panji Laras-Liris di Lamongan dan naskah drama 

Pinangan karya Anton P. Chekov. 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Metode ini lebih menitikberatkan pada interpretasi dan 

penafsiran terhadap objek data penelitian. Hasil analisis data penelitian ini, 

terbatas pada unsur intrinsik dan ekstrinsik dan keterkaitan antara kedua objek 

penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara, 

perekaman, trasnskripsi, catat, dan simak 

Berdasarkan metode tersebut dapat dianalisis persamaan, perbedaan, dan 

keterkaitan dalam legenda Panji Laras-Liris di Lamongan dan naskah drama 

Pinangan karya Anton P. Chekov. Sehingga memperoleh data sebagai berikut: (1) 

Persamaan tema dalam legenda Panji Laras-Liris dengan naskah drama Pinangan 

karya Anton P. Chekov, (2) Persamaan alur dalam legenda Panji Laras-Liris di 

Lamongan dengan naskah drama Pinangan karya Anton P. Chekov, (3)Persamaan 

amanat dalam legenda Panji Laras-Liris dengan  naskah drama Pinangan karya 

Anton P.Chekov, (5) Persamaan nilai moral dalam legenda Panji Laras-Liris 

dalam legenda Panji Laras-Liris di Lamongan, (6) Perbedaan latar dalam legenda 

Panji Laras-Liris dan naskah drama Pinangan karya Anton P.Chekov, (7) 

Perbedaan penokohan dalam legenda Panji Laras-Liris dengan  naskah drama 

Pinangan karya Anton P.Chekov, (8) Perbedaan sudut pandang dalam legenda 

Panji Laras-Liris naskah drama Pinangan karya Anton P.Chekov, (9) Perbedaan 

faktor pengarang dalam legenda Panji Laras-Liris dan naskah drama Pinangan 

karya Anton P.Chekov, dan (10) Keterkaitan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada 

legenda Panji Laras-Liris di Lamongan dengan naskah drama Pinangan karya 

Anton P. Chekov. 

 

 


