
  

i 

 

MAKALAH PEMBICARA  

DALAM KONFERENSI INTERNASIONAL XIX  

HIMPUNAN SARJANA – KESUSASTRAAN INDONESIA 

12-14 AGUSTUS 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANONISASI DAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH: 

DIBUNGKAM OLEH KEKUASAAN  PERIODE 1900-1933 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Siti Gomo Attas, S.S., M.Hum. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

Agustus  2008 



 1 

PEMBELAJARAN SASTRA LISAN: 

UPAYA  PELESTARIAN MELALUI PEMBELAJARAN NILAI 

 

Oleh:   

Siti Gomo Attas 

tigo_attas@yahoo.co.id 08179139960 

Staf Pengajar Universitas Negeri Jakarta 

 

 

Abstract 

 

Pembelajaran Sastra Lisan: Upaya Pelestarian Melalui Pendidikan Formal. Tujuan dari 

makalah ini, yaitu menjawab permasalahan di dunia pendidikan yang mulai  melupakan 

sastra lisan sebagai mata kuliah penting yang harus diajarkan di dunia pendidikan mulai 

dari lingungan keluarga, masyarakat dan dunia dunia pendidikan formal. Khusus 

pembelajaran sastra lisan secara formal untuk membentuk karakter peserta didik melalui 

transmisi muatan budaya berupa nilai-nilai. Model pembelajaran sastra lisan yang 

ditawarkan dalam pembelajaran sastra. Pertama, meninggalkan tradisi tugas 

menghujani peserta didik dengan analisis intrinsik. Kedua, lembaga pendidikan harus 

menyediakan koleksi karya sastra, sesuai dengan metode sastra lisan. Ketiga, pendidik 

harus melengkapi ensiklopedi pengetahuannya dengan karya sastr, khususnya metode 

apresiasi. Keempat, Pembelajaran sastra harus berorientasi pada peserta didik. Kelima, 

peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya 

tentang karya sastra yang telah dibacanya atau disaksikan. Keenam, materi 

pembelajaran dibebaskan dari aspek-aspek teoritis karena pembelajaran sastra bertujan 

untuk mengapresiasi karya sastra. 

 

Kata Kunci: Sastra Lisan, pelestarian, pembelajaran formal, model pembelajaran  

 

 

Latar Belakang 

 

 Sastra lisan mengandung kekayaan nilai-nilai budaya, akan tetapi luput dari 

perhatian. Sastra lisan merupakan bagian dari kreatifitas sastra, baik dikalangan penggiat 

sastra, penguasa, maupun masyarakat sama sekali dianggap tidak ada. Sastra lisan 

ditengah masyarakat dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat dan 

menjadi kebutuhan bagi pelakunya, baik kebutuhan estetis, sosial, maupun materil. 

Anggapan demikian maka ranah sastra lisan itu tidak perlu dimasuki oleh berbagai 

bentuk kebijakan pengembangan dan pelestarian. Hal itu menyebabkan sastra lisan hidup 
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dengan dirinya sendiri dan secara mandiri bertahan dari berbagai gempuran yang datang 

dari luar dirinya. 

Padahal sastra lisan sebagai kreatifitas seni membutuhkan campur tangan 

penguasa untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan 

masyarakat, apalagi dalam tradisi nyastra di Indonesia, sastra lisan masih hidup dalam 

masyarakatnya, baik dalam bentuk lisan tahap pertama (dituturkan langsung) maupun 

tahap lanjutan (direkam dan diperdengarkan). Sastra lisan, misalnya di komunitas Betawi, 

seperti:  dongeng sebelum tidur,cerita rakyat dan mitos—dan sastra lisan yang kita kenal 

lainnya, gambang kromong, lenong, buleng, sahibul hikayat, wayang kulit, wayang golek, 

wayang wong, topeng, jipeng, blantek, wayang demuluk dan lain-lain—dan yang sering 

muncul di televisi; serta bentuk ekranisasi cerita rakyat seperti Lenong Betawi dan 

Lenong Bocah yang dapat dinikmati secara berulang-ulang. Apakah kondisi ini disengaja 

pengoposisibineran, tulisan lebih penting atau utama dibandingkan lisan, sehingga sastra 

lisan dalam hal ini bukanlah bagian atau dianggap tidak penting dalam khasanah sastra 

Indonesia. Artinya, sastra lisan tidak dipandang sebagai bentuk kreatifitas estetis penutur 

sekaligus tidak diakui eksistensinya.  

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah nyata-nyata sastra lisan dilupakan 

sebagai materi pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa dan sastra. Begitu pula pada 

jenjang pendidikan tinggi. Hanya saja kekecewaan itu sedikit terobati ketika di beberapa 

fakultas sastra atau ilmu-ilmu budaya ditawarkan mata kuliah khusus sastra lisan. Hal itu 

tentu tidak semua peserta didik di jenjang pendidikan tinggi mendapatkan mata kualiah 

itu, hanya peserta didik yang mempunyai minat dan kuliah di prodi tertentu. 
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 Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal sampai akhir menjadi peserta 

didik, dari tingkat dasar sampai tinggi generasi muda Indonesia tidak pernah diajarkan 

atau diperkenalkan dengan sastra lisan. Keadaan ini sungguh memprihatinkan. Padahal 

sastra lisan itu mengandung nilai-nilai yang senantiasa hidup di disekitar mereka. Nilai – 

nilai itu tidak pernah didapatkan dalam satra tulis , seperti nilai kecerdasan sosial dan 

ketaatan norma. Nilai-nilai itu dapat pula dijadikan bahan bagi pendidikan berkarakter 

budaya. Maka dalam makalah ini dicoba partisipasi pikiran untuk menjadikan sastra lisan 

sebagai materi pembelajaran sekaligus inovasi pembelajaran sastra di sekolah. Inovasi 

materi pembelajaran itu sangat berkait dengan upaya pelestarian sastra lisan ―mutiara 

yang terlupakan‖. 

 

Nilai – Nilai Sastra Lisan  

 

 Sastra lisan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris oral literature, yang 

bermakna kesusastraan yang mencakup ekpresi kesusastraan warga suatu kebudayaan 

yang penyampaian dan penyebarannya dan diturun-temurunkan secara lisan (dari mulut 

ke mulut) (Hutomo, 1991:1;Tonkin, 2000:719). 

 Sastra lisan merupakan bagian dari folklor. Berdasarkan klasifikasi folklor, sastra 

lisan dapat dikelompokkan pada folklor lisan dan sebagian lisan (Danandjaya,1984:21-

22). Sastra lisan kelompok pertama adalah sastra lisan yang penyampaiannya dengan 

mulut (lisan) saja ; sedangkan kelompok yang kedua merupakan campuran penyampaian 

lisan dan bukan lisan yakni gabungan seni kata, suara, gerak, musik,rupa, dan 

pertunjukan (Finnegan,1979:28).  

 Sastra lisan itu dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi. Pertama, 

berfungsi sebagai sistem proyeksi dibawah sadar masyarakat terhadap suatu impian, 
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seperti cerita Si Pitung dalam masyarakat Betawi. Kedua, berfungsi untuk pengesahan 

kebudayaan, seperti cerita asal-usul. Ketiga, berfungsi sebagai alat pemaksa berlakunya 

norma-norma sosial dan sebagai alat kontrol sosial, seperti peribahasa. Keempat, 

berfungsi sebagai alat pendidikan anak, seperti lakon  si Anak Bujang dalam gambang 

rancag (Hutomo, 1991:69-70). 

Sastra lisan memiliki karaker yang berbeda dengan sastra tulis. Berkaitan dengan 

itu nilai-nilai yang dikandung oleh sastra lisan lebih komplek dan tidak dimiliki oleh 

sastra tulis.  Sastra lisan merupakan arus atas (upper stream). Arus atas itu dipengaruhi 

oleh arus bawah ( low stream) yang sangat kuat. Arus bawah itu berupa sistem nilai 

budaya dalam masyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi 

kelakuan manusia . Nilai budaya merupakan nilai atas dalam wujud ideal kebudayaan . 

Karena ia paling berpengaruh dalam memotivasi orang untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Dalam masyarakat, orang cenderung untuk menuruti nilai budaya itu 

karena orang tidak ingin dinilai menyimpang (deviant).  

Matra dalam masing-masing sastra lisan tidak sama. Begitu pula susunan 

barisnya. Pola susunan baris yang menentukan bagaimana bentuk formula dan pola 

formulanya mempunyai hubungan erat dengan sistem bahasa. Formula itu sendiri 

didefinisikan oleh Lord (2000:  30) sebagai ―a group of words which is regularly 

employed under the same metrical conditions to express a given essential idea‖ 

(kelompok kata yang secara teratur dimanfaatkan dalam kondisi matra yang sama untuk 

mengungkapkan satu ide pokok). Formula itu berulang-ulang muncul dalam teks, baik 

dalam bentuk frasa, klausa, maupun larik. Formulaik adalah a line or half line 
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constructed on the pattern of the formulas (larik atau separuh larik yang disusun 

berdasarkan formula).    

Berdasarkan definisi yang dikemukakan Lord tersebut, formula dapat dipahami 

sebagai ‗rumus‘ yang kemudian menjadi ciri khas suatu teks sastra lisan.   Dengan bentuk 

umum itu, seorang pencipta sastra atau dalam hal ini puisi akan begitu mudah untuk 

menciptakan teks-teks lain. Sweeney mengemukakan bahwa formula dan ungkapan 

formulaik dalam penuturan sastra lisan tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk 

menceritakan atau menjelaskan pokok suatu cerita tetapi merupakan pokok itu sendiri 

(Taum, 2011: 101). 

 Matra atau metrum berarti irama yang dipakai dalam penyusunan baris-baris sajak 

yang berhubungan  dengan jumlah, panjang, atau tekanan suku kata (Shadily,1983;2173). 

Luxemberg (1989:100) menjelaskan bahwa mantra adalah distribusi tekanan atau 

kepanjangan suku kata, atau bunyi dalam larik-larik dan kumpulan larik secara skematis. 

Selanjutnya, Pradopo (1987:40-41) menjelaskan bahwa matra adalah irama yang tetap, 

yang pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Di samping itu, Sudjiman 

(1990:51) menyatakan bahwa matra berhubungan dengan pola tetap yang perwujudannya 

dapat berupa pertentangan yang berselang seling antara suku yang panjang dan pendek, 

suku yang bernada tinggi dan rendah, atau suku yang beraksen atau tidak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa matra adalah tekanan yang teratur pada suku kata 

dalam larik-larik. 

 Sastra lisan yang dimilki secara kolektif oleh masyarakatnya merupakan ekspresi 

seni tuturan dan sarana hiburan, sekaligus sebagai ruang dan waktu untuk berkumpul dan 

berinteraksi. Bagi anggota masyarakat yang mempunyai bakat dapat secara bergantian 



 6 

atau bersama menjadi penghiburnya. Kekinian khalayaknya menjadi inspirasi dan 

kekuatan penggerak bagi  peristiwa pertunjukan. Artinya, dalam ―kompleks‖ pertunjukan 

sastra lisan terdapat realitas fenomena sosial masyarakatnya. Realitas itu mengandung 

makna filosofis yang berhubungan dengan kebudayaannya . Disamping itu, sastra lisan 

itu mempunyai peran dalam tata pergaulan bermasyarakat dan pengukuhan norma. Sastra 

lisan itu mengandung nilai-nilai budaya dan mempunyai hubungan langsung dengan 

aktifitas masyarakatnya. 

 Ragam sastra lisan yang berkembang dinamis selalu eksis dalam kehidupan 

masyarakatnya. Ragam sastra lisan ini mempunyai kemampuan bertahan dan beradaptasi 

dengan kekinian masyarakatnya. Adaptasi itu dapat berupa improvisasi dan perubahan 

secara dinamis terhadap dialek, teks,dan alat musik pengiring. Ragam ini memperlihatkan 

variasi dalam setiap pertunjukan sebagai bentuk interaksi terhadap kondisi kekinian. 

 Ancaman kepunahan dan perubahan tidak pernah berhenti yang sekaligus 

membawa serta kandungan nilai-nilai didalamnya. Kehilangan salah satu ragam sastra 

lisan berarti kehilangan dokumen budaya, sumber struktur masyarakat, nilai-nilai dan 

pedoman hidup bermasyarakat. Di sisi lain, kandungan itu bermanfaat bagi pembangunan 

bangsa dan memperkaya khasanah kebudayaan yang dapat dibangun menjadi imajinasi 

kolektif bangsa (Piliang, Kompas, 30 Oktober 2000). 

 Selain itu, pembicaraan ini akan menimbulkan saling pemahaman antar suku 

bangsa melalui nilai-nilai yang ditemukan dalam sastra lisan, sehingga dapat 

memunculkan ―gagasan kolektif‖ bangsa Indonesia (Koentjaraningrat,1985:112). 

Menurut kritik sastra Marxis, gagasan itu hanya tersedia dalam kesusastraan 

(Eagleton,2002:4). Konsep-konsep itu tidak disajikan oleh pengarang secara teoritis 
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melainkan hanya diungkapkan hal-hal yang bersifat praktis, yaitu hal-hal yang sangat 

mengungkapkan kreatifitas budaya masyarakat dalam menyatakan dirinya , seperti 

bahasa dan pertunjukan. Tiap-tiap ciptaan mempunyai fungsi,makna ,dan nilai tergantung 

bagaimana usaha merebut makna itu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, guna 

mendapatkan nilai-nilai dalam sastra lisan maka perlu dilakukan pengkajian dan 

pembicaraan secara ilmiah. 

 Sastra lisan mengandung ekspresi pikiran dan perasaan partisipan dengan 

menggunakan bahasa yang indah menurut konteks tempat,sosial, dan jamannya. 

Kandungan isi dan nilai-nilai itu berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kebenaran, 

kemulian, dan keindahan. Menurut Finnegan (1979:3), sastra lisan memilikim isi 

mengenai berbagai peristiwa sosial yang terjadi dan kebudayaan masyarakat 

pendukungnya. 

 Pembicaraan secara ilmiah dan empiris terhadap sastra lisan dilakukan karena 

karya sastra lisan mengandung makna dan nilai-nilai luhur kebudayaan. Realitas sosial 

kemasyarakatan dan kebudayaan merupakan unsure yang turut membangun struktur 

sastra lisan itu. Sastra lisan itu lahir disebabkan oleh adanya proses sosial yang terjadi 

dalam masyarakat (Eagleton,2002:2), karena kondisi-kondisi historis yang 

memproduksinya. Dalam kerangka kebudayaan, pembicaraan ini merupakan bagian dari 

upaya pelestarian. Kenyataannya dalam kehidupan modern, manusia terus membangun 

narasi-narasi , tidak saja dengan cara menciptakan suatu moralitas yang baru, tetapi juga 

melalui kebertahanan maupun reteritorialisasi terhadap tradisi yang mereka 

miliki,sehingga kehidupan mereka tidak mengalami fragmentasi tetapi tetap dalam 

kerangka tradisi (Gidden, 1999). Pemertahanan kebudayaan merupakan tugas generasi 
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berikutnya dengan cara memperbaiki, memberi tafsir ulang atapun menambahkannya 

sehingga keteraturan sosial tetap terjaga. 

 

 

Pembelajaran Sastra Lisan: Upaya Pelestarian 

 Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab dan peran untuk membentuk 

karakter para peserta didik dan secara langsung ataupun tidak langsung mengajarkan dan 

mentransmisikan muatan budaya tertentu berupa nilai-nilai, sikap, peran,dan pola-pola 

prilaku . Berdasarkan itu,  peran lembaga pendidikan adalah mempersiapkan individu dan 

masyarakat agar memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisipasi aktif dalam 

aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat. 

 Pada era globalisasi lembaga pendidikan memiliki peran strategis karena dalam 

proses pembangunan tidak hanya berhubungan dengan ilmu saja, tetapi karakter berbasis 

budaya juga diperlukan. Dalam hal ini, karya sastra (lisan) mewadahi nilai-nilai manusia 

dan sosialnya dalam beragam bentuknya, misalnya dalam wujud penuturan 

cerita/dongeng anak, nyanyian tradisional, wayang, dan prosa liris. Apresiasi terhadap 

karya sastra adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan yang berkenaan dengan 

pembinaan kepekarasaan seseorang terhadap fenomena estetis, dan merupakan perluasan 

cakrawala dalam kehidupan nilai-nilai yang pada gilirannya akan memperkaya 

pandangan hidup seseorang. Penghayatan mengenai fenomena estetis akan menjadikan 

seseorang lebih tanggap pula terhadap kebudayaan sebagai hasil kreatifitas manusia 

dalam kesejarahannya. Bahkan para humanis mengatakan , bahwa karya sastra sangat 
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penting artinya dalam kehidupan bangsa karena suatu banagsa akan menghadapi resiko 

besar bila manusia hidup tanpa nilai. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi yang begitu pesat tanda 

disertai dengan penghayatan dan pengamalan nila-nilai agama serta seni budaya akan 

menimbulkan dehumanisasi. Dalam konteks seperti ini kiranya mendesak dirumuskan 

dan diimplementasikan paradigma ,pendekatan, dan metode pendidikan berkarakter 

budaya yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan yang berkembang 

dimasyarakat,sehingga krisis moral,spriritual ,ketegangan dan pertentangan antar 

kelompok etnoreligius dapat dikurangi. 

 Perubahan pembelajaran sastra lisan secara tradisional menjadi pembelajaran 

yang berdasarkan teori belajar dan model–model pembelajaran tertentu akan memberi 

dampak terhadap proses transfer rasa dan karsa. Hanya saja jalannya transfer rasa dan 

karsa itu dengan cara belajar berdasar teori belajar dan model–model pembelajaran 

tersebut, tidak berlangsung seperti dalam pembelajaran secara tradisional. 

 Transfer jiwa atau konsep dalam berkesenian lebih banyak bergantung dari bakat , 

kemauan, kesungguhan dan kemampuan peserta didik. Sebagaimana diketahui dalam 

sastra terdapat unsur-unsur reaktivitas, ilham, pencerahan, dan ketrampilan. Namun, 

dalam kenyataannya sulit untuk menentukan kapan kreatifitas dan ketrampilan itu 

muncul. 

 Apapun bentuk transfer adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu 

merupakan bentuk upaya pelestarian sastra lisan. Selanjutnya, pembelajaran itu 

merupakan kegiatan apresiasi sastra terhadap peserta didik. Kegiatan apresiasi itu 

merupakan peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter serta didik melalui 
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peristiwa kreatifitas sastra yang berisi nilai –nilai yang dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan. 

 Pembelajaran sastra lisan pada lembaga pendidikan seharusnya mampu menjadi 

guiding light yang berfungsi untuk menuntun manusia berbudi pekerti luhur 

(Khisbiyah,2003). Sebagai contoh adalah menghargai dan menghormati keanekaragaman, 

menghargai dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sastra lisan. 

Oleh karena itu, pluralisme dan multikulturalisme perlu dikembangkan sebagai wujud 

Bhineka Tunggal Ika dikalangan peserta didik. Pendekatan pendidikan yang sentalistis-

sastra Indonesia hanya sastra tulis- selama ini tampaknya tidak mempertimbangkan 

keunikan budaya local, sehingga menyebabkan tidak timbulnya apresiasi terhadap 

budaya-budaya lain yang berbeda. 

 Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 pembelajaran di lembaga pendidikan 

berbasis budaya . Pembelajaran berbasis budaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran akan identitas dan jati diri budaya pada siswa seraya secara simultan 

meningkatkan toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan budaya local yang terdapat 

dilingkungan masyarakatnya melalui proses pembelajaran yang memuat konteks budaya 

berbagai ragam  budaya. Pembelajaran berbasis budaya juga bertujuan untuk 

menumbuhkan minat dan penghargaan siswa terhadap kesenian dalam konteks luas dan 

khususnya sastra lisan yang berspiritkan tradisi local, disamping mengembangkan 

kemungkinan pelaksanaan pembelajaran yang berwawasan multicultural melalui 

dukungan dan partisipasi masyarakat.  

 Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi pembelajaran yang saat ini 

sedang berkembang diberbagai Negara. Pembelajaran berbasis budaya ini membawa 
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budaya local kedalam proses pembelajaran beragam mata pelajaran disekolah secara 

terpadu (Pannen,2003). Oleh karena itu, pembelajaran sastra lisan dalam ranah 

pembelajaran bahasa dan sastra dilembaga pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan 

menengah merupakan upaya pelestarian dan mempertahankan kekayaan budaya local 

Indonesia. Dalam konteks ini perlu pengembangan pembelajaran sastra yang berbasis 

budaya , khususnya dalam penerapan materi pembelajaran sastra lisan.  

Model Pembelajaran 

 Pembelajaran sastra dilembaga pendidikan selama ini mengalami stagnasi karena 

belajar sastra bagai peserta didik tidak menarik. Hal itu disebabkan pelajaran sastra 

dipenuhi oleh tugas menghapal istilah-istilah dan teoritis . Ditambahkan lagi dengan ide 

pembelajaran sastra dengan memasukkan materi sastra lisan sebagai bahan ajar. Maka 

semakin tidak menarik pembelajaran sastra ini dan kemungkinan gagal pembelajaran 

sastra sebagai proyek enkulturasi semakin besar titik keadaan itu merupakan sebuah 

tantangan bagi pengajar sastra. Oleh karena itu, pemikiran inovatif dalam pembelajaran 

sastra (lisan) dibutuhkan dalam situasi ini.  

 Pembelajaran sastra khususnya sastra lisan tidak akan tercapai tujuan bila guru 

atau dosen  tidak memiliki inovasi dan peserta didik hanya ditugasi untuk menganalisis 

cerita dengan teori struktural dan teori lain. Justru pembelajaran dengan model analisis 

sastra lisan seperti itu, jelas tidak memberikan pengenalan terhadap kelisanan sastra yang 

sedang dipelajari. Ada beberapa tawaran pemikiran dalam pembelajaran sastra. Pertama, 

meninggalkan tradisi tugas menghujani peserta didik dengan analisis intrinsik cerita 

menghafal materi berkaitan dengan priodesasi , tokoh-tokoh pengarang, istilah-istilah,dan 

teoritis. Kedua, lembaga pendidikan harus menyediakan koleksi karya sastra, sehingga 
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akses peserta didik terhadap karya sastra lebih mudah. Ketiga, pendidik harus melengkapi 

ensiklopedi pengetahuannya dengan karya sastra. Artinya, pendidik harus telah atau 

bersama ikut melahap karya sastra sehingga pendidik tidak berada dalam keadaan kosong 

apresiasi. Keempat, Pembelajaran sastra harus berorientasi pada peserta didik, yakni 

apresiasi peserta didik terhadap karya sastra menjadi sentral. Dalam hal ini peserta didik 

disuguhi karya sastra dan dipersilahkan untuk mengkonsumsinya. Kelima, peserta didik 

diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya tentang karya 

sastra yang telah dibacanya tanpa mengacu pada norma atau batasan-batasan tertentu . 

Apapun yang menjadi pikiran peserta didik diakomodasi dan dijadikan bahan diskusi. 

Keenam, materi pembelajaran dibebaskan dari aspek-aspek teoritis karena pembelajaran 

sastra bertujan apresiasi peserta didik terhadap karya sastra.  

 Berkaitan dengan itu materi sastra lisan dalam pembelajaran sastra memiliki 

tantangan yang lebih kompleks. Pembelajaran sastra tulis dengan mudah dapat 

dilaksanakan karena ketersediaan karya sastra itu. Akan tetapi , pembelajaran  sastra lisan 

dalam pandangan pendidik tentu harus menghadirkan sastra dalam bentuk lisan ke dalam 

ruang pembelajaran, menghadirkan penuturan sastra lisan kehadapan peserta didik. Tentu 

saja demikian,karena kehadiran penutur sastra lisan diruang pembelajaran akan 

memberikan motivasi dan wawasan baru bagi peserta didik karena bersentuhan langsung 

dengan penggiat sastra lisan itu . Hal itu tentu memiliki kelemahan berkaitan dengan 

kesiapan infrastuktur lembaga terhadap pembelajaran materi sastra lisan . 

 Menghadirkan sastra lisan kedalam ruang  pembelajaran dapat pula dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Berbagai macam rekaman sastra lisan yang 

dilakukan oleh studio rekaman beredar luas ditengah masyarakat, diperjualbelikan untuk 



 13 

hiburan masyarakat, baik dalam bentuk kaset maupun CD. Kaset dan CD itu dapat 

dijadikan bahan pembelajaran dengan cara diputar atau ditayangkan dalam ruang 

pembelajaran melalui tape atau video recorder atau LCD. Hal itu sangat memudahkan 

bagi peserta didik untuk mengapresiasi sastra lisan itu, meskipun terdapat kelemahan 

dimana peserta didik tidak dapat mengapresiasi konteks sastra lisan itu. 

 Seriring dengan tawaran pemikiran di atas ,maka dalam pembelajaran ini pendidik 

dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga 

penelitian, seperti fakultas sastra dan balai bahasa. Disamping itu dapat pula 

dimanfaatkan laporan-laporan hasil penelitian dan dokumentsi yang telah dilakukan oleh 

kedua lembaga tersebut yang selama ini mengendap dilemari arsip masing-masing. 

Laporan penelitian dan dokumentasi itu diperbanyak untuk keperluan pembelajaran itu.  

 Selain itu, pembelajaran sastra lisan dapat memanfaatkan lingkungan sosial 

dengan cara membawa peserta didik ketengah masyarakat untuk melakukan apresiasi 

terhadap sastra lisan. Dengan begitu, model pembelajaran tidak selalu harus dalam ruang, 

sekali kala peserta didik dalam proses pembelajaran dibawa dan diajak bersentuhan 

langsung dengan realita yang ada. Model pembelajaran ini telah banyak diterapkan di 

negara barat dengan konsep sekolah alam. 
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